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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1) اآلجروميةشرح متن 

 الكريم الخضيرالشيخ/ عبد 
 

أما  ،ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده 
 بعد:

ال يخفى عليه بالكتاب العزيز والسنة النبوية بالعلم الشرعي ال سيما ما يتعلق على من له أدنى عناية فال يخفى 
  :أو اإلثني عشر العشرةأهمية معرفة اللغة العربية بفنونها 

النحو، الصرف، متن اللغة، فقه اللغة، البيان، المعاني، البديع، الوضع واالشتقاق.. إلى بقية األنواع المعروفة 
نزل على نزل بلغة العرب، ذلكم ألن القرآن  يستغني عنها طالب الكتاب والسنة؛ فنون العند أهل العلم، هذه ال

، بلسان قومه وهم العرب بلغ رسالة ربه بلسانه -عليه الصالة والسالم-والنبي وهو عربي، محمد بن عبد هللا 
أن يتصدى لتفسير كتاب هللا ال يمكن الخلص، فأهمية هذا العلم تأتي من أهمية وحاجة النصوص الشرعية إليه، 

ألنهما  ؛ة العربيةوهو يجهل اللغ -عليه الصالة والسالم-من يجهل العربية، ال يمكن أن يبّين معنى كالم النبي 
 من المشركين ورسولُه((إن هللا بريء ))بلسان العرب، أال يوجد فرق بين أن يقرأ القارئ:  -أعني الكتاب والسنة–
تتناول الرسول  (الرسول)عند من يجر البراءة ، قلب المعنىين ؟المعنى ما في فرق؟ أال يختل (ورسوِله) (ورسوَله)
 ؛وهذا يقلب المعنى ،قد برئ من رسوله كبراءته من المشركين -جل وعال- فيكون هللا -سالمعليه الصالة وال-

تغير اإلعراب يتغير الحكم بف "أوقد برئ هللا من رسوله؟"قالت: من يقرأ اآلية هكذا ولذا لما سمعت أعرابية 
ن أل ؛لى تذكيةعلى هذا أن الجنين ال يحتاج إرواية األكثر والحكم الشرعي  ((ذكاة أمهذكاة الجنين )) لشرعي،ا

على وأنه يذكى وال تكفي ذكاة أمه، وهذا  ،أن الجنين يحتاج إلى تذكية كتذكية أمه :القول اآلخر ذكاَته ذكاة أمه،
  .لتغير اإلعراب اتبع  فاختلف الحكم  (ذكاُة الجنين ذكاَة أمه)الحديث:  رأي من يقرأ

يعني إذا قال القارئ:  حديث من كذب، في الحديث النبوي فيمن يلحن أن يدخل يقول بعضهم: إنه يخشى 
أخشى أن يكون قد دخل في الحديث من كذب، كيف يدخل في الحديث من كذب؟  :يقول (إنما األعماَل بالنيات)

عليه -، بل قال -عليه الصالة والسالم-ما قال هكذا؟ أنت افتريت على النبي  -عليه الصالة والسالم-النبي 
  .((مالُ إنما األع)): -الصالة والسالم

ن حاول على كل حال أهمية معرفة اللغة العربية بفروعها  ال تخفى على من له أدنى عناية بالعلم الشرعي، وا 
فال يمكن مبني على فهم اللغة، فهمها فالنصوص  ،لب العلم التقليل من شأن العربيةطإلى بعض ممن ينتسب 

وهما علمان، كل واحد  ،النحو والصرفاللغة  أن يستغني طالب العلم الشرعي عن هذه اللغة، ومن أهم علوم
ن ق حروف الكلمة، في يبحث لكن الصرف  ،ن الصرف داخل في النحوإ :ال بعضهممستقل عن اآلخر، وا 

التصريف إلى النحو كنسبة التشريح إلى حروفها التي تبنى منها، والنحو يبحث في عوارض الكلمة، ونسبة 
 كالتصريف.يبحث في األعضاء الطب، بينما التشريح وكذلك الطب، النحو يبحث في العوارض، 
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مما ينبغي أن يعنى به طالب العلم من فروع العربية متن اللغة، ينبغي أن يكون عنده رصيد من مفردات اللغة، 
ال يستغني عنها طالب علم، كيف يتذوق بالغة  اوعلوم البالغة الثالثة أيض   : فقه اللغة،اومن المهمات أيض  

يدخلون معها المناظرة الوضع واالشتقاق  وا عجاز القرآن من ال يعرف علوم البالغة؟ حة القرآنوفصاالقرآن 
ن لم تكن مقاصد إال أنها  ،لطالب العلم الشرعيوغير ذلك من الفنون المطلوبة  ،وقرض الشعروالخطابة  وا 

 وسائل تعين على فهم الكتاب والسنة.
ابن بمد الهمز نسبة إلى  ،وهو هذه المقدمة المباركة اآلجرومية ،اللبنة األولى فيه شرحالنحو الذي نحن بصدد 

ضم الجيم والراء المشددة )آجروم( وهو عند المغاربة بمعنى: الفقير، والفقير يطلق في عرف تلك بروم آجُ 
-الفقير يطلق على المتعبد، الذي هو عندهم الصوفي، في ترجمة اإلمام أحمد  االجهات بل عند المشارقة أيض  

يعني في العبادة والتأله، فهو إمام  م، إمام في الزهد، إمام في الفقر،: إمام في السنة، إمام في األحكا-حمه هللار 
 في هذه األبواب كلها.

نسبة إلى صنهاجة قبيلة في المغرب، هذه المقدمة ال تحتاج إلى أبو عبد هللا محمد الصنهاجي،  :ابن آجروم
ن كانت المعرفة بمؤلفها ،تعريف ال و بإخالص، تب لكن كتابه يدل على أنه كُ  ال توجد له ترجمة وافية؛يسيرة  وا 

وه لكن القرائن تدل على ذلك، بدليل أنه كتاب اعتمد عند أهل العلم وتداول يطلع على ذلك إال عالم الغيوب؛
ي هذا الفن فى ولاأللبنة الوهو على هذا الكتاب الصغير، والحواشي الشروح عشرات  ،حفظ واإلقراء والتصنيفبال

 (العوامل الجرجانية)يوصي بعضهم بأن يقرأ بل يحفظ مع هذا الكتاب الصغير كتاب العظيم الذي هو النحو، 
في بعض الجهات من أقطار العالم اإلسالمي يضمون هذا إلى هذا ليتكامل الفن، ويبقى أن هذا القدر من 

ن أراد أن يصعد اللبللمبتدئ،  امعرفة النحو مفيد جد   نة الثانية فيقرأ القطر، شرح القطر، ثم بعد ذلكم يتأهل وا 
ن كان هناك كتب في غاية األهمية لكن هذا العلم  ؛لأللفية، وحينئٍذ ال يحتاج إلى غيرها من كتب العربية، وا 

ال ينبغي أن يكثر منه، وطالب العلم  ،وسيلة وليس بغاية، فهو كالملح للطعام، النحو للكالم كالملح للطعام
يعوقه دون ألنه تمشي أمور بغير هذا الطول الذي  ؛، ال يلزمه ذلكشرح المفصل مثال  الب بقراءة طعي ال يالشر 

فإذا حفظ  ؛ما يكفيمعرفة لكن ال بد من  ،واإلفادة منهاوفهمها  تحصيل ما هو بصدده من حفظ النصوص
ثم بعد ذلكم ع شرحه طيب، وقرأ عليها الشروح، حضر الدروس، ثم إن تيسر له القطر موفهمها اآلجرومية 

ن اكتفى بالملحة فهي كتاب نفيس وسهل،  ،يتأهل لأللفية ، وفيها شيء من األلفية فيها شيء من الطول وا 
 األبيات، لكنها أساس متين لهذا الفن.الصعوبة في 

وم والفوائد مما يعنى به أهل العلم من كتب هذا الشأن كافية ابن الحاجب، الكافية البن الحاجب، وفيها من العل
مشروحة ومطروقة في كثيٍر من جهات العالم اإلسالمي،  اعلى اختصارها ما ال يوجد في المطوالت، وهي أيض  

فقيل: الكافيجي نسبة إلى كافية بن ال يعرف غيرها من الكتب حتى نسب إليها، بل وجد من  ،عنى بهايُ ووجد من 
 الحاجب.

ال علم  ليست بحاجة إلى مثل هذه العلوم التي يسمونها علوم اآللةكانت األمة  :أوال  النحو سبب التأليف فيه 
 .ألنها سليقة بالنسبة للعرب ؛وال غيره من علوم العربية النحو



4 
 

 ولستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُت بنحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوٍي يلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوك لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانه
 

 أقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأعربُ  ولكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتليقي   
 

تغيرت وصاهروهم  ،وساكنوهم ،جوا بهمواختلط العرب بغيرهم، وامتز  ،األمصارسليقة ما يحتاج، لكنهم لما فتحت 
ابنته: لغتهم، دخلها ما دخلها من الضعف فخيف على اللغة، حتى إن أبا األسود الدؤلي واضع هذا العلم سألته 

فقال: أي  (؟ما أحسُن السماء)ليلٍة صافية فقالت له: ألنها نظرت إلى السماء في  (ما أحسُن السماء؟)يا أبِت 
إنما هي  : ال أسأل عن ذلك،قالت ،فقال: نجومها ؟جعلها حسنةما الشيء الذي  ظنها تسأل: بنية نجومها،

فأحّس أهل العلم بضرورة  ،أن تتعجبي، انقلب المراد إذا أردتِ  : قولي: )ما أحسَن السماء(فقال لها تتعجب،
ن زعم بعضهم  :إلى التأليف فيه، وال يقالوالحاجة داعية التدوين في هذا الفن  بدع أنه من الإن هذا من البدع، وا 

فهم عن أن يوجب على الناس، بل هو مما ال يتم الواجب إال به،  يمدح فضال  ألنه ليس في البدع ما  الواجبة؛
 وليس من البدع، وكل بدعٍة ضاللة.  ،افيكون شرعي   ،الكتاب والسنة متوقف عليه، فال بد منه حينئذٍ 

األسود أن يؤلف، وبعضهم يقول: إن أمر أبا ف ،علي بن أبي طالب أدرك الحاجة إلى هذا الفن، إلى التأليف فيه
-علي  ،فسمي العلم بالنحو "انح نحو هذا"ي األسود: وضع بعض القواعد واألسس لهذا العلم وقال ألب اعلي  

ولذا استدل الحافظ ابن  ؛من العرب األقحاح، يغار على هذه اللغة التي هي لغة الكتاب والسنة -رضي هللا عنه
مصحف  -رضي هللا عنه-ينسب إلى علي بعدم صحة ما نسب إليه من مصحف  -لىرحمه هللا تعا-كثير 

 "وكتب علي بن أبو طالب" :ألنه كتب في آخره ؛خاص به، فاستدل الحافظ ابن كثير على عدم صحة النسبة
  مثل هذا اللحن الشنيع. -رضي هللا عنه-: ال يليق باإلمام علي -رحمه هللا-فقال 
 "وكتب علي بن أبو طالب"ا: وبين اليهود في آخره -عليه الصالة والسالم-النبي  بينوثيقة الصلح  اوأيض  

وهذا منها في التاريخ، مع األسف أنه يوجد في تفسير ابن كثير في  ،افظ ابن كثير من وجوهفأبطلها الح
ضعف النسبة الحافظ ابن كثير يريد أن يعلى الجادة،  "طالبعلي بن أبي "وكتب: الموجودة المتداولة الطبعات 

هذا ال يسوغ، كيف  ا ال يسوغ، ومثله من طبع التاريخ،بهذا اللحن، فالذين طبعوا الكتاب صححوا اللحن، هذ
هذا العلم ليس ونصحح اللحن؟ المقصود أن  كثير أن يبطل النسبة بهذا اللحن تبطل النسبة؟ يريد الحافظ ابن

قد يكون طالب العلم مكثر من القراءة في علم إليه، بيان عن فضله وحاجة طالب البل مزيد  ،بحاجة إلى بيان
، قد يوجد من ال يعرف والعكسلحن، لكن إذا قرأ  ، وضابط لقواعد هذا الفن؛هذا الفن ومن الحفظ ومعرفة القواعد

من القواعد إال الشيء اليسير ومع ذلكم ال يلحن إذا قرأ، ومرّد ذلك المران، فالذي يقرأ على الشيوخ الضابطين 
 يلحن ولو ضبط القواعد. ،يقرأ ويهاب القراءة عليهم يستمر ال ألنهم يصححون، والذي ؛تقنين يندر أن يلحنالم

 حو يطلق ويراد به القصد أو الجهةوالن "أنُح نحو هذا": -رضي هللا عنه-سبب التسمية في النحو قول علي 
( يعني عندي نحو ألف ريال) المقدار ني قصد المسجد وجهة المسجد، يطلق ويراد بهيع (زيد نحو المسجدذهب )

 يعني شبيه له ومثيل له. (زيد نحو عمرٍ )يطلق ويراد به الشبه والمثيل، مقدار ألف ريال، 
ن قالواوال يخفى  ن النحو يطلق ويراد به الشبيه والمثيل، إال أن أهل االصطالح إ :عليكم الفرق بين نحو ومثل، وا 

من )) :بحروفه، مثله، وبمثله بنحوه يعني بمعنا فالن بنحوه، أو بمثله، بين: رواه يفرقون  -أهل الحديثأعني -
 .((توضأ نحو وضوئي هذا
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ال ما يسوغ؟ صحيح هو  والمتأخرون يسمونه القواعد، كتاب القواعد، المادة: قواعد،علم بقواعد  :النحو يسوغ وا 
علم بقواعد وعلم بقوانين، ، والمصطلح األصول علم بقواعد وعلم بقوانينكما أن  ،علم بقواعد، وهو علم بقوانين

 فينبغي أن يعادهذه تسمية محدثة، تخصيص القواعد بالنحو فيه ما فيه، يعني كل العلوم اآللة التأصيلية قواعد، 
وعدمه من إعراٍب وبناء، ما يعرض للكلمة من تغيير بقواعد يعرف بها  علم   إلى التسمية األصلية فيقال: النحو:

وحضر ن من قرأ هذا الكتاب، وقرأ عليه الشروح، وسمع شروح أهل العلم المسجلة عليه إ :قلنا هذا العلم المهم
ما يخفى على من درج في التعليم النظامي كله، فيها من دقائق العلم الدروس يستفيد منه، وهذه المقدمة المباركة 

على صغر  هذه المقدمة، بعض ما فييعني من أولى ابتدائي إلى أن يتخرج من الجامعة قد يخفى عليه 
والمرجح عند اثنتان، بصرية وكوفية، ألنكم تعلمون أن مدارس النحو  س الكوفي؛ففيها الن  وهذه المقدمة حجمها، 

 اقرأ. على ذلك في مواضعه.ويأتي التنبيه  س الكوفيين،فَ وفي المقدمة هذه نَ الجمهور مذهب البصريين، 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

  أما بعد: ،العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هلل رب 
 "المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثالثةالكالم هو اللفظ ": -رحمه هللا تعالى-فقد قال المؤلف 

ن اختلف معناه عند النحويين،  الكالم والمراد به هنا يختلف، ما وعند المتكلمين، وعند اللغويين، الفقهاء عند وا 
 ولو قّل، ولو كان من حرٍف واحد، كالم عند الفقهاءالمراد يلفظ به اإلنسان كالم عند اللغويين، وما يفهم منه 

وعند النحويين الكالم هو اللفظ، وبهذا  هو النفسي،الكالم والمتكلمين وأقصد بذلك من تلّبس بشوب بدعة عندهم 
ويؤلف النفسي، نعم الشخص يزور الكالم هو  :هم يقولون فظ كالم، ألنه ال ينسب لمن لم يل المتكلمين؛يرد على 

نما يسمى حديث نفس، وحديث النفس ليس  ،الكنه قبل النطق به ال يسمى كالم   ،الكالم في نفسه ثم ينطق به وا 
حديث النفس غير فدل على أن حديث النفس غير الكالم،  حديث النفس معفو عنه ما لم يتكلم،أن بدليل بكالم، 

كالم  ال يصفواوالمبتدعة هؤالء من المتكلمين زعموا أن الكالم هو الحديث النفسي، حديث النفس لكيال ، لكالما
-كما قال سلف األمة وأئمتها، ثم ال يثبتون الكالم الحرفي الصوتي، هللا  ،بأنه حرف وصوت -جل وعال-هللا 
لم متى شاء بكالم وصوت وحرف يسمع، وهؤالء ألزل في الماضي، ويتكاتكلم، تكلم ويتكلم، تكلم في  -وعالجل 

بعد ذلك، وهذا كالم مردود، سلف أزلي، تكلم به في القدم وال يتكلم  وأن كالمهالحرف وال الصوت ال يثبتون 
اللفظ  "هو اللفظ"فبدأ به  ألنه هو المقصود بالذات "الكالم"ولذا قال المؤلف:  ؛األمة وأئمتها على خالف ذلك

( إذا طرحتها، لفظت النواة)الطرح واإللقاء كما تقول:  :مفعول الملفوظ، واألصل في اللفظم المصدر يراد به اس
ن كانت لفظ   ؛كالمليست بفالكلمة الواحدة  ،من كلمتين فأكثر "المركب" إال أنها غير مركبة من كلمتين  األنها وا 

كلمات لكنه ال يفيد وحينئٍذ ال يسمى  من كلمتين أو ثالث أو أربع مركبقد يكون الملفوظ به  "المفيد"، فأكثر
ال ليس بكالم؟ دعونا من اصطالح اللغويي (إن قام زيد)، اكالم    ن كالم، لكن هل هو مفيد؟ ال يفيد،هذا كالم وا 

ن تركب من ثالث كلمات إال  ،اوحينئٍذ يكون مفيد   ،حتى تتم أجزاء الجملة بالجزاء أنه غير مفيد فليس بكالم وا 
ين من كلمتهذا لفظ مركب  (زيد قائم)، فإذا قلت: "فائدة يحسن السكوت عليهاالمفيد المركب اللفظ " على هذا،

إيش معنى قائم؟ كيف قائم؟  :هل يمكن أن يقول لك السامع (زيد قائم)فائدة  مفيد فائدة يحسن السكوت عليها،
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من مبتدأ وخبر، والخبر الجزء ألن الجملة تامة  ( يسكت؛زيد قادم)إذا سمع هذا الكالم سكت،  يعرف معنى قائم،
  .المتم الفائدة، يحسن السكوت عليها من قبل المتكلم والسامع

وعلى هذا تخرج جميع لغات األعاجم، فال تسمى يعني ما كان بلغة العرب،  ،المراد به الوضع العربي "بالوضع"
البربر و ربي، فكالم الفرس والروم ، إنما الكالم ما كان بالوضع العا، لغات األعاجم كلها ال تسمى كالم  اكالم  

رج بالقيد األخير بالوضع العربي، ومنهم ألنه يخ ؛اعاجم ال يسمى كالم  من أصناف األوالزنوج وغيرهم والهنود 
ن المراد بالوضع هنا القصد،  :من يقول ن كان بغير العربية، الكالم المقصود يدخل وا  يدخل الكالم المقصود وا 

ن كان مفيد   ان مفهم  ان بغير العربية إذا كاك اجتمعت فيه القيود السابقة يخرج بذلك إذا لم  اويخرج بذلك الكالم وا 
ألنه غير مقصود، كالم  ؛، هذا ليس بكالم، كالم الساهي والغافل ليس بكالمككالم النائم مثال   ايكن مقصود  

رحمه هللا -، يقول ابن مالك ألن الطيور ال قصد لها قصود؛ألنه غير م ؛ابعض الطيور المعلمة ال يسمى كالم  
 في تعريف الكالم: -تعالى

 ..............................................    كالمنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا لفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتظ  مفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  كاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقم
 

، مفيد فائدة يحسن السكوت مشتمل على الحروف المعروفة الثمانية والعشرين ،تقدم بيانه منطوق به (لفظ)
استقم فعل أمر، وفعل مركب،  (استقم)ألن  ؛إيش؟ المركبعن استغنى  وبالمثال كاستقم: هذا مثال،عليها، 

لما جاء بهذه  -رحمه هللا تعالى-وابن مالك  فيه وجوب تقديره أنت،األمر ال بد له من فاعل، ضمير مستتر 
 :التي منهاوقد جاء فيها ما جاء من األخبار  ،سورة هودن إ :حتى قال بعضهمالكلمة ألهمية االستقامة 

االستقامة فيها األمر باالستقامة، وألهمية  [( سورة هود111)]}َفاْسَتِقْم{ سبب ذلك األمر باالستقامة ((يبتني هودش))
 .-رحمه هللا تعالى-المثال هذا في حياة المسلم، فينبغي أن يذكر بها طالب العلم، فاختار 

 ...........طالب:
 عندهم، يستدلون ببيت األخطل.اللسان دليل عندهم، اللسان دليل على ما في القلب 
نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  إن الكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم لفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي الفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤاد وا 

 

 جعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اللستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى الفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤاد دلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيال 
 

 "اسم وفعل وحرف جاء لمعنىوأقسامه ثالثة: "
وهو المبحوث  ،ألنه هو المفيد ؛وبه بدأ المؤلف ،بل ذلك عندنا كالم: قأقسامه ثالثة، أقسام الكالم ثالثة، أوال  

ألنها الجزء الذي يتركب منه الكالم، وينبغي أن تكون األجزاء قبل  ؛كالم الكلمةوبعضهم يقدم قبل ال فيه،
ثم يتم المجموع، تطلق الكلمة  ،المجموع، قبل الكل، كما أن الجدار المبني من لبنات يبدأ بهذه اللبنات باألجزاء

والمراد بذلك كالم،  ن كلمةفالوألقى  ،كلمة كلمة اإلخالص (ال إله إال هللا)ويراد بها الكالم، كما في قوله: 
 فيطلقون الكلمة ويريدون بذلك الكالم.

ن  ،للغة العربوسبب الحصر االستقراء  أقسام الكالم ثالثة ال رابع لها، فال يوجد غير هذه األقسام الثالثة، وا 
لفعل، الذي يخلف اوحرف وخالف، اسم وفعل هو الخالف، ما معنى الخالف؟  ارابع   ازعم بعضهم أن هناك قسم  
هو الكلمة التي تدل على معنى  االسم  وفعل وحرف جاء لمعنى" أقسامه ثالثة: اسم"والمراد به: اسم الفعل، 

معنى  أو على حدث تدل على كلمة ، والفعل غير مقترن بزمنكلمة تدل على معنى غير مقترن بزمن، االسم 
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ن كان في الحفإن كان الزمن قد مضى فهو الماضي،  ،مقترن بزمن ن ال أو االستقبال فهو المضارع وا  وا 
أن االسم ال يقترن بالزمن، والفعل يقترن  يفرق بين االسم وبين الفعلتمحض لالستقبال فهو األمر، المقصود أنه 

إيش تفيد على؟  (على)ال يتبين معناه إال بغيره، تأتي بحرف تقول: ال يتبّين معناه إال بغيره، والحرف ما  ،بالزمن
  إذا قرنت بغيرها من اسٍم أو فعل. إيش معنى على؟ بمفردها ال تفيد إال تكلم بكلمة على، على(: )إذا قال زيد

المبحوث عنها في الكالم حروف  يعنييخرج بالحرف الذي جاء لمعنى حروف المباني،  "حرف جاء لمعنى"
نى يختلف عن حرف التي هي جزء من أجزاء الكالم، بينما حروف المباني ال تبحث هنا، وحرف المبالمعاني 

كلمة، فعندنا )على( حرف لكنه مركب، هذا حرف معنى، مركب من المعنى، حرف المبنى الذي يتركب منه ال
روف البناء التي هي إيش؟ حرفين من ح أللف اللينة، و )في( حرف مركب منواوالالم ثالثة حروف بناء، العين 

يقصد بذلك حروف المباني،  "وحرف جاء لمعنى"قال: ولذا  ؛لمعنىفمرادهم بالحرف هنا حرف ا الفاء والياء،
ال )) اتحسنوالخالف بين أهل العلم في الحرف الذي جاء في حديث الترغيب بقراءة القرآن، كل حرف بعشر 

روف المراد بذلك حهل  ،بين أهل العلم معروف ((وميم حرف ،والم حرف ،ولكن ألف حرف ؛ألم حرف :أقول
 معروف. ألثر المترتب على الخالفوا المباني وحروف المعاني،

 "األلف والالم عليه، وحروف الخفض فاالسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول"
 إيش؟ الفاء هذه يسمونها  (فاالسم)

 .طالب: استئناف
من الجامعة ما يعرف بعض ما في هذه يمكن طالب العلم يتخرج  :هذا الذي نقولاستئناف، ها طيب غيره، 

 المقدمة من شروحها.
 : تقسيم.طالب

 تقسيم؟! كذا؟ من معانيها التقسيم؟كيف؟ 
 طالب: الفصيحة.

فاالسم يعرف "وهي واقعة في جواب شرط مقدر إذا أردت معرفة ما تقدم  الفصيحة، الفاء هذه الفصيحة،
 يتميز "يعرف"الفعل والحرف، ألنه أشرف من  ؛بدأ به "فاالسم"، "فالخفض والتنوين ودخول األلف والالم عليه

الخفض  :هم الذين يقولون هذا تعبير كوفي،  "الجر"ذا تعبير كوفي، والبصريون يقولون: وه "بالخفض"
ض، والخفض أصله ضد بالخف ، وهذا جار،مجرور ومخفوض، هذا حرف خافض، بينما البصريون يقولون: جر

 الحرف،مة تكون فوق وهذا معنى الخفض، بخالف الرفع، فالعال ،الحرفتحت وذلكم ألن العالمة تكون  ؛الرفع
رأيت ) (،دجاء زي) :تقول، اال خط   الفظ  المعربة  اتتلحق أواخر الكلمنون ساكنة  :التنوين "والتنوينبالخفض "

ويستغنى لكنها ال تثبت في الخط،  ؛هذا تنوين، وهو نون ملفوظ بها، نون ساكنة ملفوظ بها ،(مررت بزيدٍ )، (ازيد  
حركة من أن تكون النصب  وبدال  الضمة واحدة ضمتين، من أن تكون  بدال  فعن هذه النون بتكرير العالمة، 

ابن  (أل) ،"التنوين ودخول األلف والالم عليهبالخفض و "واحدة تكون مكررة، وكذلك عالمة الجر، هذا التنوين، 
 :-رحمه هللا تعالى-مالك 
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 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالجر والتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوين والنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداء وأل
 

 حصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل ومستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنٍد لالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم تمييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز   
 

ألن الكتاب مؤلف للمبتدئين ويأخذون  ؛، اكتفى بثالث"بالخفض والتنوين ودخول األلف والالم عليه"وهنا قال: 
ودخول "وهناك قال:  (بالجر والتنوين والندا وأل)مرحلة المبتدئين، التي تلي ما زاد على ذلك من كتب المرحلة 

 أو باأللف والالم؟  (ألت)أيهما أولى أن يقال: ب "ألف والالم
 .......طالب:..

المباني أو بمعنى حرفين من حروف  (أل)هو اآلن الداخل الحقيقي  لماذا؟ (أل)األولى  نعملماذا؟  )أل(نعم، 
ال حرف معنى؟ ألف ولالم  حرف مبنى، حروف معاني وليست حروف مباني، فالداخل على االسم حرف مبنى وا 

 ولذا يقول اإلمام مالك: ؛أو الالم فقط اهذه بالحرفين مع   (أل)هل الداخل على االسم  اويختلفون أيض  
 أل حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف تعريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٍف أو التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم فقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتط

 

 ............................................. 
 

لماذا؟  ائل: هذه العالمة ال تختص باالسم،قد يقول قالسم دخول الخافض عليه، حرف الجر، عالمة ا "بالخفض"
 زيد مجرور بالباء، الباء حرف (مررت بزيدٍ )ذا قلنا: رف؟ كيف تدخل على الحرف؟ إحعلى قد تدخل  هاألن

لى حرف، كيف دخل الحرف على  مجرور بت )إلى( ،حرفوِمن  مجرور بت )ِمن( يها الباء، بالباء،فدخلت عل وا 
  الجر من عالمات االسم؟ :الحرف؟ وهم يقولون 

 .......طالب:
 ية هذا الحرف ال تريد الحرف نفسه،تسم؟ نعم أنت تريد الحرف، طيب و)من( و)على(ما أسمع؟ اسم  كيف؟

 ؟ )ِمن حرف جر( هذه جملة مفيدة، تعرب )ِمن(كيف تعرف )ِمن( هذه (ِمن حرف جر) :إذا قلت في اإلعراب
نما المراد تسمية هذا امن الكلمة اعتبارها حرف  ألنه ليس المراد  ؛من هذه إعرابها مبتدأ إيش؟ ِمن حرف جر، ، وا 

  .الجر أو الخفض من عالمات االسم نإ :رد مثل هذا على قولهمفال ي ،الحرف بهذا اللفظ
يدخل ما في إشكال  (جاء زيد  )، (مررت بزيدٍ )، (ارأيت زيد  )يدخل على االسم،  هوإيش؟ قد يدخل على  "التنوين"

ال ما يدخل؟ على االسم ومن عالمات االسم؛   ؟التنوين لكن يدخل على الفعل وا 
 ........طالب:
ال نون توكيد؟ [( سورة العلق11)]َفًعا{}َلَنسْ نعم!   ،وهنا ينبغي التنبه لشيء نون توكيد خفيفة،؟ النون هذه تنوين وا 

بعض ما  ولذا تجدون في القرآن ؛كما سمعويبقى لفظه  ،كما تلقيفيبقى رسمه بالرواية وهو أن القرآن متلقى  
من حيث  وه [( سورة الكهف46)]}َذِلَك َما ُكنَّا َنْبِغ{ ،[راء( سورة اإلس11)]}َوَيْدُع اإِلنَساُن{ يختلف عن قواعد العربية

ن كتبت  }َلَنْسَفًعا{ما يوجد جازم،  (ذلك ما كنا نبغي)تغييره،  ال يجوز هذا الرسملكن  (يدعو)العربية األصل  وا 
مخففة وهذه تأتي في  مثلها، [( سورة يوسف21)]}َلُيْسَجَننَّ َوَلَيُكوًنا{توكيد مخففة من الثقيلة، نون بالتنوين إال أنها 

  :على الفعلهذه  (أل)قد تدخل عالمات الفعل، ودخول األلف والالم عليه، 
 ترضتتتتتتتتتتتتتتتى حكومتتتتتتتتتتتتتتتتهمتتتتتتتتتتتتتتتا أنتتتتتتتتتتتتتتتت بتتتتتتتتتتتتتتتالحكم ال

 

 ............................................. 
 

نما هي  ،التعريفية (أل)تعريف، ليست ال (أل)هذه ليست  (أل)لكن   (رضى حكومتهالذي ت) موصولة، أصلهاوا 
 ه، وأطال فيها ذكر منها:روف الجر، حروف الخفض على حد تعبير ح -رحمه هللا تعالى-بعد هذا ذكر المؤلف 
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لى وعن وعلىوحروف الخفض وهي: "  "ِمن وا 
لى وعن وعلى" سرُت من )هي النتهاء الغاية:  (إلى)، وف الخفض منها )ِمن( وهي البتداء الغايةحرو  "من وا 

من الرياض ونهاية الغاية إلى ابتداء الغاية  ، والثاني النتهائها،البتداء الغايةجر أولهما  احرف (الرياض إلى مكةَ 
ما  اوأيض   ،ولذا يحسن بطالب العلم أن يعنى بالعوامل الجرجانية ؛والحروف هذه حروف معاني (عن)و مكة،

 للعلو واالستعالء. (على)ولمفارقة، للمجاوزة وا (عن)الحروف، و جميع ( فيه معانيمغني اللبيبت)فوق العوامل ك
 ."وفي ورب والباء والكاف والالم"
وهي  (الكاف)و (رب رجٍل كريٍم لقيته)وتستعمل للتقليل والتكثير،  (رب)و (الماء في الكوز)وهي للظرفية،  (في)و

 .(القفل للدار)و (الجل للفرس)وشبهه  (المال لزيد)وهي للملك،  (الالم)و ،(زيد كعلي)للتشبيه، 
 ."وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء"

، -جل وعال-هللا وال يجوز القسم بغير باالسم الظاهر، وتختص  (الواو)من حروف الجر حروف القسم، وهي 
وهي  (الباء)و، (وهللا، والرحمن، والرحيم)فهي مختصة باالسم الظاهر، تقول:  ((من حلف بغير هللا فقد أشرك))

  وتسكت كذا؟ كيف تقول؟ باهلل؟ تدخل على المضمر؟ الباء؟! كيف؟! بهضمر والمالظاهر تدخل على 
 طالب:.......

ر متعلق ومجرو أو جار  حرف قسماآلن الباء هذه  (أقسم به)الظاهر، على باهلل انتهى على الظاهر، صارت 
نها تدخل على إ :ن ويقولو  ،يمثلون بهذا (بك ألفعلن) ال يجوز: بقسمٍ يمثلون هم  ؟هم القسم من أقسمبأقسم وف

به )وذكرت اسمه فقلت:  ،-عالجل و -أثنيت على هللا  ،-جل وعال-الظاهر والمضمر، إذا مضى ذكر الرب 
 فتدخلها على الظاهر. تقول: باهلل،دخلت على الضمير، كما  اهذا حرف قسم، فتكون إذ   (ألفعلن كذا

{ (التاء) ن سمعتاهلل [( سورة األنبياء15)]}َوَتاَّللَِّ أَلَِكيَدنَّ برب )األصل:  (رب الكعبةا)ت ، وهي مختصة بهذا اللفظ وا 
 لكنه قليل. ( كالباء؛رب الكعبةات) هي مختصة بلفظ الجاللة، وسمعو  (،تاهلل) ( من حروف القسمالتاء)و (الكعبة

 ."قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنةوالفعل يعرف بـ"
على وتدخل  يعرف بت)قد(،وعّقب به،  ،بهة مثل االسم فألحق الفعل هو الذي يلي االسم باعتبار أن له عالم

قد )تحقيق، تدخل على المضارع،  (قد قام زيد)التقليل، وتدخل على المضارع فتفيد  ،التحقيقفتفيد الماضي، 
ِقيَن{للتحقيق، هذه لتقليل، لكنها قد تأتي ( لقد ينجح الكسالن) (يقوم زيد  [( سورة األحزاب11)]}َقْد َيْعَلُم َّللاَُّ اْلُمَعوِ 

سيقوم )القريب  المضارع لالستقبالوهي تمحض  ،السين هذه حرف تنفيس "بقد والسين" ،لكن الغالب فيها التقليل
َفَهاء{، (زيد مع وتمحض المضارع لالستقبال  ،اهي حرف تنفيس أيض   (سوف)، و[( سورة البقرة161)]}َسَيُقوُل السُّ

وتاء التأنيث "تنفيس مع التراخي،  [( سورة يوسف81)]َأْسَتْغِفُر َلُكْم َربِ َي{}َسْوَف  (سوف يقوم زيد)التراخي، 
 :-رحمه هللا-يقول ابن مالك عالمة من عالمات الفعل،  ،هذه تاء تأنيث ساكنة هند(قامت ) "الساكنة

 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالجر والتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوين والنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا وأل
 

 حصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل ومستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند لالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم تمييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز   
 

 :أو مبتدأ ه، بأن يكون فاعال  يعني مما يتميز به االسم اإلسناد إلي
 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالجر والتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوين والنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا وأل

 

 حصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل ومستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند لالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم تمييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز   
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 ينجلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون أقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبلن فعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل     يفعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء فعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وأتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

 الفعل، وتدخل على الفعل الماضي. من عالمات هي التيالمقصود بها المفتوحة،  تاء التأنيث الساكنة
 ."وال دليل الفعل والحرف ما ال يصلح معه دليل االسم"

بعالمٍة عدمية، عالمة االسم وجودية، وعالمة الفعل يعرف  ،لها كما سمعنا وال رابعالحرف هو ثالث األقسام 
االسم، وعدم قبول عالمات  بمعنى أن الحرف يعرف بعدم قبول عالماتعالمة الحرف عدمية، و وجودية، 

 :الحرف
 والحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته عالمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةفقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذا تكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن عالّ  
 

الجيم عالمته ويتم التنظير لو كان المهمل هو األخير، ابن مالك نّظر األقسام الثالثة بالجيم والحاء والخاء، 
فجعلوا الحاء بمنزلة عدم النقط،  والحاء عالمته العدم،من أسفل، والخاء عالمته اإلعجام من أعلى، اإلعجام 
لكن لو كان اإلهمال في األخير  ؛لة الفعل، وهذا مجرد تنظيروالجيم جعلوها بمنزلة االسم، والخاء بمنز الحرف، 

 تّم التنظير وطابق.
 "اأو تقديرً  اباب اإلعراب: اإلعراب هو تغيير أواخر الكلم باختالف العوامل الداخلة عليها لفظً "

فائدة هذا العلم فائدة هذا العلم، باإلعراب الذي هو وبدأ  ،نعم، اإلعراب انتهى المؤلف من تعريف الكالم وأقسامه
اإلفصاح واإلعراب أصله  ،ا: أكرم يكرم إكرام  مثل ،امعرفة اإلعراب، اإلعراب وهو مصدر: أعرب ُيعرب إعراب  

ال ليس بتغيير؟ تغيير أواخر الكلمة، ، التغييريريدون به والتبيين، هنا  رف الصاإلعراب تغيير، والصرف تغيير وا 
هو التصرف فيما عدا اآلخر  ما عدا تغيير األواخر، والصرف؟ اإلعرابتغيير، بم يخرج الصرف من الحد؟ 

 ر. اآلخ
هناك عامل ، "اتقديرً أو  اتحقيقً "والمراد بها المؤثرة  ،عاملجمع  للعوامل، احسب العوامل، تبع   "تغيير أواخر الكلم"

عندنا تغيير  فرق بينهما، مقدر،عامل مؤثر محقق، وعامل مؤثر مؤثر تأثير محقق، وعامل مؤثر وهو مقدر، 
ال ما يتقبل تركيبه مع غيره  مثال   (زيدت)تغيير، ف وما حركته؟ قبل دخول العوامل عليه؟ حركته إيش؟  ؟غيريتغير وا 

زيد موقوف قبل دخول  نعم؟ موقوف، قبل العامل، أنا أقول قبل العامل، :نحن قلناالعامل إيش؟ مرفوع بإيش؟ 
إن )، أو (جاء زيد) ( مثال  جاءت)ك اأن يكون لفظي   ماالعامل إ ،اأو معنوي   اامل إما أن يكون لفظي  والع لعامل عليه،ا

زيد )اآلن االبتداء ، بتداء مثال  كاال ، هناك عوامل معنوية وليست لفظيةلفظيهذا عامل  (ارأيت زيد  )أو  (قائم ازيد  
بتداء عالمة رفعه مرفوع باال بالضمة، ما ينفع،مرفوع  :لال تق مرفوع بأي شيء؟ العامل فيه االبتداء، (قائم

إذا سلم من  اتحقيق  ، اأو تقدير   افظي، تغيير أواخر الكلم تحقيق  ليس بل ،هذا عامل لكنه معنوي  الضمة الظاهرة،
رأيت ) مة رفعه الضمة الظاهرة،فاعل مرفوع وعال :فعل ماض، وزيد :جاء (جاء زيدت)، فالمانع من ظهور الحركة

: مررت (مررت بزيدٍ )تنوين هنا،  الفتحة الظاهرة،مفعول منصوب وعالمة نصبه  :ايد  وز  ،فعل وفاعل :رأيت (ازيد  
تحّقق فيه تحقيق، مجرور بالباء وعالمة جره الكسرة الظاهرة، هذا اإلعراب  :حرف جر، وزيد :فاعل، والباءو  فعل

 اإلعراب.
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، منع من ظهورها درة على األلفعل مرفوع بضمٍة مقفعل ماضي، والفتى: فا :جاء (،جاء الفتى)نأتي إلى مثل: 
مفعول به منصوب  :والفتى ،فعل وفاعل :رأيت (رأيُت الفتى)تعّذر ظهور اإلعراب في المقصور، يألنه  التعّذر؛

ستة عشر بعض المواضع أعرب  فيالكفراوي  ( كذلك،مررت بالفتى) منع من ظهورها التعّذر،بفتحٍة مقدرة 
  ما ضّر.كان  اما بقي إال اثنين لو أعربهم طيب لو "،ما كما مرّ وا عرابه"قال: فوبقي اثنان، ، مثاال  

والكسرة ال تظهر على المقصور، طيب لو أتينا إلى المقصور والفتحة ألن الضمة  ؛اهذا تقدير   (مررت بالفتى)
(وأتينا به بدون )أل(    إيش المانع من ظهور الحركة؟ (ومررت بفتى  )، (ورأيت فتى  ) )جاء فتى 

 قل.الث طالب:
ال ما يختلف؟ هل يختلف قولنا: يختال، الثقل ما بعد جيناه،  لف الكالم بين وجود أل مع عدمها؟ هل يختلف وا 

من حيث اإلعراب؟ هو فاعل في الموضعين، والضمة غير ظاهرة في  (جاء فتى  )لنا: عن قو  (جاء الفتى)
يو  ر،التعذ (أل)الموضعين منع من ظهورها مع  ، التنوين التنوين عبارة عن نون ساكنة؟ ش الحركة المناسبة هناا 

وهو  (أل)ن ألنه تجرد ع ؛األصل فيه أن ينّون على وجٍه آخر، األصل فيه أن ينّون و  ،هنا عبارة عن نون ساكنة
التنوين حّل محل األلف وهو عبارة  من أن ينون بفتحتين؟ لماذا ال ينون بضمتين بدال  ، فاعل أن ينّون بضمتين

ال ما هو واضح؟ أو ان ساكناوننوين بالضم عبارة عن نون ساكنة فال يجتمع نعن نون ساكنة والت ن، واضح وا 
 نتجاوز هذا؟ 

 ........طالب:
ال نتجاوز  ؟استعداد لفهم مثل هذه األمورك هنالكن هل  ،إيه  األمور الواضحة باعتبار أن الكتاب للمبتدئين؟وا 

طالب الصف لمبتدئين، من األبواب يصلح أن يدرس ا لكثيرٍ كتاب في النحو شامل يعني ألن مثل هذا الكتاب 
وفيما كالمقصور فيما يتعذر ظهوره  اتقدير  ويدرس أساتذة، والكالم فيما يعرض حول هذا الكتاب، األول االبتدائي 

رأيت )و (جاء القاضي)آخره بالياء، وهو ما اتصل  :والمنقوصإظهاره كالمنقوص، المقصور انتهينا منه، يثقل 
ال ممكن ثقيل يثقل النطق بالضمة والكسرة،  والجرالمنقوص في حالتين الرفع ، (مررت بالقاضي)، و(القاضي وا 

، لكن يمكن أن هذا األلف ياء ، تحريفما يمكن، انقلبت  (يُ جاء الفت) :الفتى ال يمكن أن تقولليس بمستحيل، 
مجروٍر بكسرة مقدرة  (مررت بالقاضي)القاضيي ثقيل، لكن  (يمررت بالقاضي)لكنه ثقيل،  (جاء القاضيُ )تقول: 

النطق به، والثقل يمكن النطق به بين التعذر وبين الثقل، التعذر ال يمكن ونعرف الفرق منع من ظهورها الثقل، 
فتحة ال (رأيُت القاضيَ ) في حالة النصب الذي آخره ياء :المنقوص، ثقل الكلمة على اللسان وعلى السامعمع 
ألن المانع من الضمة والكسرة الثقل، وفي حالة النصب  ؛وليست ثقيلةألنها خفيفة  ؛رةفعالمة النصب ظاه خفيفة

الى: من يعرب قوله تع (ارأيت قاضي  )و (مررُت بقاضٍ )و (جاء قاضٍ )ص هذا إذا لم يقترن بأل: خفيفة، المنقو 
اِع{  ؟ [( سورة القمر4)] }َيْوَم َيْدُع الدَّ

 .......طالب:
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متى يبنى  ((ولدته أمهكيوم ))؟ الظرفالظرف مبني؟ متى يبنى كيف الظرف؟  هو يبنى ؟ظرف زمان ماله
ال معرب؟  [( سورة المائدة118)]َينَفُع{ َيْومُ }َهَذا الظرف؟  لكن متى  هو معرب؛هو األصل فيه معرب، مبني وا 
 متى يبنى؟  ولدته أمه((كيوم ))يبنى؟ 
 .......طالب:

 إذا أضيف إلى جملٍة صدرها مبني، َينَفُع{ َيْومُ }َهَذا فعلية  لقة،كمل ما هي مطها ... إذا أضيف إلى جملةٍ 
 .يعرب َينَفُع{ َيْومُ }َهَذا  ذا كان صدرها معربولَد مبني، لكن إ ولدته أمه((كيوم ))
جار ومجرور ال بد له من متعلق؟ يمكن يتعلق الظرف و اللكن أين متعلق الظرف؟  ؟()يدعُ متعلق بتظرف  (يومَ )
 جار ومجرور متعلق بإِيش؟  (يٍد مررتبز )متأخر؟ ب

 .......طالب:
  (.أذكر يوم) فعلأو تقدر نفسه،  ؟{}َيْوَم َيْدعُ طيب 
  ؟.(يدعُ )ها 

 طالب: فعل مضارع.
المرفوع بضمة رع فعل مضا )يدُع( ال صحيح؟ ايش ظاهرة وا   ؟ معتل وا 
 .......طالب:
علة كما أنه يجزم بحذف يرفع بثبوت حرف الهو ش؟ إي ..يدعو.. إيش أعرابه؟والمعتل  (دعا يدعوأصله )طيب، 

 ، ثقيلة. هأيو  حرف العلة،
 .......طالب:
أصلها: محذوفة إليش؟ ليش حذفت؟ ، حذوفةكيف؟ ضمة على إيش؟ يعني ضمة مقدرة على الياء الم .الداعِ 

ال غير محذوفة يو  في القرآن؟ محذوفة، الداعي، إيش اللي حذف الياء هنا؟ محذوفة وا   ي حذفها؟ ش اللا 
 .......طالب:

بضمٍة فهو مرفوع للرسم،  اقاضي والعاصي والهادي، حذفت اتباع  المثل ، تمقترن بألبعدين  ،اأبد  ما في إضافة 
  .للرسم، هذا ما يتعلق باالسم ااع  اتبعلى الياء المحذوفة  مقدرة

ال على الفتوالبناء على امنصوب أو مبني؟ مبني،  (جاء) عندكم الفعل فالفتح عالمة  ح؟ على الفتح،لنصب وا 
لماذا؟ لتجرده عن الناصب والجازم، وعالمة رفعها الضمة مرفوع  (يقوم زيد) والنصب عالمة إعراب، طيب بناء،

ال مرفوع؟  (ربهيخشى موسى )ذكرناه،  (يدعو) (يقوم زيد)الظاهرة،  نع من متعذر، مكيف نعرب هذه؟ مبني وا 
ال ال؟ متعذر عن موسى، مقصور، ىالفتظهوره التعذر على ما تقدم، مثل  : ظاهر، ربمتعذر، وربه؟  صح وا 

  مضاف.
فعل آخره ياء، هاتوا لنا  ،صوب بلن وعالمة نصبه فتحة ظاهرةفعل مضارع من :يكرم (زيد أخاهيكرم  لن) طيب

أو  صحيح تقريبيةعالمته طيب والمعتل؟  هل هو معتل؟ مشى يمشي معتل، (المسجدزيد إلى يمشي يمشي )
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أو  اطيب تحقيق   بالفتحة الظاهرة، وبم يرفع؟ ضمة مقدرة،وبم ينصب؟ حرف العلة،  بحذفبم يجزم؟  تية؟ثبو 
 عرفنا هذا. اتقدير  

 ."وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم"
اثنان مشتركان، الرفع رفع ونصب وخفض وجزم، هذه األربعة  وخفض وجزم، ونصبأربعة، رفع  أقسام اإلعراب
ال جزم في  يء؟ بالخفض، تختص األفعال بالجزم،بأي شتختص األسماء سماء واألفعال، األوالنصب بين 

 األفعال.وال خفض في  ،األسماء
 ".فلألسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض وال جزم فيها"

ألنه تقدم  وال خفض فيها؛الرفع والنصب والجزم وال خفض في األفعال، لألفعال من ذلك األسماء، ال جزم في 
 .االسمأن الجر من عالمات 

 والرفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع والنصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب اجعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن إعرابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
   واالستتتتتتتتتتتتتتتتتم قتتتتتتتتتتتتتتتتتد خصتتتتتتتتتتتتتتتتتص بتتتتتتتتتتتتتتتتتالجر كمتتتتتتتتتتتتتتتتتا

 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٍم وفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٍل نحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن أهابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
 قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد خصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتص الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن ينجزمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

 

 (ارأيت زيد  )، و(جاء زيد  )و، (ارأيت زيد  )راب الثالث، الرفع والنصب والجر فتقول: له من عالمات اإلعاالسم 
لما تقدم من أن الجر والخفض من ها، والفعل له ثالث عالمات، وال يدخله الجر وسبق إعراب (مررت بزيدٍ )و

، هذه عالمات (لم يقم  )، (لم يشرب  )، (لم يأكل  )، والجزم: (لن يقومَ )، والنصب: (يقومُ )الرفع: عالمات االسم، 
بخالف غير  يعرباء يبنى، المتمكن من األسمفإنه أما غير المتمكن  راب، واإلعراب إنما يكون للمتمكن،اإلع

متمكن أمكن تظهر فيه جميع  :، والمتمكن ينقسم إلى قسمينللحرفهو المشبه المتمكن، وغير المتمكن 
والفتحة وال العالمات، ومتمكن غير أمكن تظهر فيه بعض الحركات، كالممنوع من الصرف، تظهر عليه الضمة 

  .يظهر عليه الجر، الجر بالفتحة، وتفصيل هذا كله سيأتي
ويأتي بيان ذلك الحرف،  هبفسبب البناء شوهو المتمكن، ومنه المبني المشبه للحرف، منه المعرب بالنسبة لالسم 

 والنصبالثالث التي هي: الرفع  وتظهر عليه عالمات اإلعرابمنه المعرب ، الفعل -إن شاء هللا تعالى-
، ااألمر فإنه مبني أيض   اخالف أيض  ب الماضي فإنه مبني،، بخالف ؟ المضارعمن األفعالإيش؟ وهو  والجزم،

مرفوع، عالمة رفعه  معربفعل مضارع  (يجيء يزيد)إيش؟ الفتح، فعل ماضي مبني على  :جاء (جاء زيد)
نصوب بلن، عالمة نصبه فتحة يجيء فعل مضارع معرب م (لن يجيء زيد)فاعل،  :لظاهرة، وزيدالضمة ا
}َوَيْدُع اإِلنَساُن   على آخره على الهمزة، طيب يءلم يجسكون،  (يءلم يج)عالمة جزمه  (زيد يءلم يج) ظاهرة،

رِ  ُدَعاءُه ِباْلَخْيِر{ ويدع )، من يعرب (يدعو) رعوالمضا ،الماضي)دعا(  ويدع: أصله [( سورة اإلسراء11)]ِبالشَّ
 (اإلنسان؟

 طالب:.........
 ، كيف الوقف؟ يدُع، يهمنا الفعل.دعنا من الوقف
 طالب:.........
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مقدرة على العين ظاهرة، العين ظاهرة، الضمة وين؟ على إيش؟ ماله؟ مرفوع بالضمة وين الضمة؟ طيب، ش؟ إي
  للرسم. الى الواو المحذوفة اتباع  مقدرة عطيب، فيه واو؟ على الواو اإليش؟ 
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 معالي الشيخ الدكتور
  عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2شرح متن اآلجرومية )

 م الخضيرالشيخ/ عبد الكري
 

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله، أما بعد:
 "باب معرفة عالمات اإلعراب". :-رحمه هللا تعالى-فقد قال المؤلف 
ثم ذكر الكالم عن الكالم، وتعريف الكالم، وأقسام الكالم، وبما يعرف كل قسم،  -رحمه هللا تعالى-أنهى المؤلف 

عالمات اإلعراب، وأن له عالمات، اإلعراب الذي هو التغيير الذي يلحق أواخر األسماء المعربة، وله عالمات 
أربع، الرفع والنصب وهما مشتركان بين األسماء واألفعال، والخفض وهو خاص باألسماء، والجزم وهو خاص 

والباب األصل فيه أنه ما يدخل منه  اإلعراب""باب معرفة عالمات باألفعال، ثم فّصل هذه العالمات، فقال: 
ا عرفي ا فيما يضم مسائل  ويخرج معه، هذا األصل فيه، الباب المحسوس، ثم استعمل استعماال  عرفي ا، اصطالح 
ا عند أهل  علمية، ويدخل تحته فصول في الغالب استعماال  عرفي ا اصطالحي ا وبكثرة حتى صار عرف ا خاص 

طالقه ، المعرفة "باب معرفة"من باب الحقيقة ال من باب المجاز كما يقولون، بل هو حقيقة عرفية،  العلم، وا 
بعضهم يقول: هي العلم، وبعضهم يفرق بين العلم والمعرفة، ويجعلون المعرفة معرفة الجزئيات، والعلم معرفة 

عالم  -جل وعال-هذا أن هللا  الكليات، معرفة الجزئيات يسمونها معرفة، والكليات معرفتها علم، لكن يرد على
 ومتصف بصفة العلم، وعلمه بالجزئيات كعلمه بالكليات، خالف ا للفالسفة. 

يفرق بعضهم بين العلم والمعرفة من جهٍة أخرى، وهي أن المعرفة ال تستلزم، أو أن المعرفة تستلزم سبق الجهل، 
 بالعلم، وال يوصف بالمعرفة. -عالجل و -بخالف العلم فإنه ال يستلزم سبق الجهل؛ ولذا يوصف هللا 

ن كان المقصود  "باب معرفة عالمات" العالمات إن كان المقصود تعداد هذه العالمات فقد عرفانها سابق ا، وا 
التعريف بكل عالمٍة من هذه العالمات فلم نعرفها، ولن نعرفها من خالل الباب المعقود لذلك، يعني تعريف 

لكن تعريف هذه العالمات بالتقسيم حصل، وقد يحصل التعريف كما هو  العالمات األربع بالحد ما حصل،
عليه الصالة -األصل بالحد المبّين للمعرف الجامع المانع، كما يحصل بالتقسيم الحاصر؛ ولذا عرف النبي 

ن اإلسالم بأركانه، وعرف اإليمان بأركانه، وهنا عرف هذه العالمات بالتقسيم الحاصر لكل عالمٍة م -والسالم
 هذه العالمات.

 "للرفع أربع عالمات: الضمة والواو واأللف والنون".
الرفع له أربع عالمات، وتقديمه ألنه مشترك، وألن الضمة أقوى الحركات، النزاع بين الضمة والكسرة، لكن 
الكسرة خاصة فأخرت عن الضمة، فهو مشترك بين األسماء واألفعال، ويحصل الرفع بإحدى عالماٍت أربع، 

ا: األلف، واألمر الرابع ثبوت النون، هذه عالمات الرفع، ال ضمة وما ينشأ عنها إذا أشبعت وهي )الواو(، وأيض 
الضمة وهي األصل، وما ينشأ عنها إذا أشبعت وهو الواو، وأخت هذه الواو وهي األلف، واألجنبي عن الجميع 
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ل هذه األربع فالضمة تكون عالمة  للرفع في مواضع، والواو كذلك،  وهو ثبوت النون في األفعال الخمسة، ويفصِّ
 واأللف كذلك، والنون كذلك.

"فأما الضمة فتكون عالمًة للرفع في أربعة مواضع: في االسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم 
 والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء".

ربعة مواضع، في االسم المفرد سواء كان مذكر ا أو الضمة التي هي أولى هذه العالمات تكون عالمة للرفع في أ
مؤنث ا، )جاء زيد(، و)ذهبت هند( وفي جمع التكسير )قام الرجال( و)قامت الهنود( وفي جمع المؤنث السالم 
)جاء الهندات( و)نجح المجتهدات( وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء )يذهب زيد إلى المدرسة( 

مرفوع بالضمة، يعني عالمة رفعه الضمة، ما الذي رفع الفعل المضارع؟ ما الذي أعربه؟ فيذهب: فعل مضارع 
شبهه باالسم، والذي رفعه؟ تجرده من الناصب والجازم، وعالمة الرفع الضمة الظاهرة على آخره، وزيد: فاعل 

 لباب الضمة.مرفوع بالضمة؛ ألنه اسم مفرد، هذه العالمة األولى من عالمات الرفع، وهي األصل في ا
"وأما الواو فتكون عالمًة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم، وفي األسماء الخمسة وهي )أبوك 

 وأخوك وحموك وفوك وذو مال(.
الضمة إذا أشبعت نشأ عنها واو؛ ولذا أعقب المؤلف الضمة بالواو، والواو تكون عالمة  للرفع في موضعين؛ 

انتصر المسلمون( فانتصر: فعل ماضي مبني على الفتح، والمسلمون: فاعل مرفوع أولهما: جمع المذكر السالم )
 وعالمة رفعه الواو المضموم ما قبلها المفتوح ما بعدها، الواو المضموم ما قبلها للمناسبة المفتوح ما قبلها.

 ونتتتتتتتتتتتتتتتتتتون مجمتتتتتتتتتتتتتتتتتتوع ومتتتتتتتتتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتتتتتتتتته التحتتتتتتتتتتتتتتتتتتق
 

 فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتح وقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّل متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن بكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتره نطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 
 

سماء الخمسة، وهي )أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو ماٍل( هذه هي األسماء الواو تكون عالمة  للرفع في األ
ا وهو )الهن( هذه األسماء الخمسة ترفع بالواو، فتقول: )جاء أبوك( و)قام  الخمسة، وبعضهم يضيف إليها سادس 
ة أخوك( ومثلها: )حموك( و)تغير فوك(، و)جاء ذو المال( يعني صاحب المال، هذه األسماء الخمسة مرفوع

وعالمة رفعها الواو، ويأتي ما تنصب به وما تجر به، هذا على إعرابها بالحروف كما سمعنا، ومنهم من يلزمها 
األلف وهي لغة القصر، )جاء أباك( و)قام أخاك( و)رأيت أخاك( و)مررت بأخاك( هذه لغة القصر، والقصر 

 أشهر من النقص الذي هو حذف الحرف الذي هو محط اإلعراب: 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدى عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدّي فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي الكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترمبأبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته اق

 

 ومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن يشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابه أبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته فمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ظلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
 

هذا يسمى نقص، والقصر إلزامه األلف، لكن األكثر على أنها تعرب بما سمعنا، ترفع بالواو، ويأتي ما تنصب 
 به وما تجر به، وهذه األسماء الخمسة، وهو الموضع الثاني من الموضعين اللذين عالمة رفعهما الواو.

 طالب:.......
ذو كتاب، صاحب كتاب، ذو شرف، المهم أنهم ذو مال هذا أقرب مثال عندهم، وأوضح مثال،  لزم،ال، ما ي

 المقصود بها صاحب.
 طالب:.......

 مجرد تمثيل. ،ال ،ال 
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 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن ذاك ذو إن صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحبٍة أبانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
 

 والفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم حيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتث المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيم منتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته بانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
 

 "وأما األلف فتكون عالمًة للرفع في تثنية األسماء خاصة".
ة الثالثة من عالمات الرفع األلف، عرفنا أن األصل الضمة، يتفرع عنها إذا  أشبعت الواو، ولذا تلتها نعم، العالم

ثم بعد ذلكم األلف؛ ألنها أخت الواو باعتبارها أحد حروف العلة، وأحد الحروف اللينة، وأحد حروف المد، فبدأ 
عالمة  للرفع في التثنية، )قام الزيدان( )قال  باألم وثّنى بالبنت، وثّلث باألخت، واألخت التي هي األلف تكون 

رجالن( فالزيدان: فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف، مرفوع وعالمة رفعه األلف؛ ألنه مثنى، ونون المثنى عكس 
 نون الجمع.

 ونتتتتتتتتتتتتتتتتون متتتتتتتتتتتتتتتتا ثنتتتتتتتتتتتتتتتتي ومتتتتتتتتتتتتتتتتا يلحتتتتتتتتتتتتتتتتق بتتتتتتتتتتتتتتتته
 

 بعكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس ذاك استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعملوه فانتبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته 
 

ة، وفتحها بعضهم )على أحوذيين(، كما أن بعضهم يعني بعكس نون الجمع، نون الجمع مفتوحة وهذه مكسور 
 كسر نون الجمع.

"وأما النون فتكون عالمًة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمٍع أو ضمير 
 المؤنثة المخاطبة".

قدم، إذا اتصل ثبوت النون أو النون عالمة للرفع، الفعل المضارع إذا لم يتصل به شيء يرفع بالضمة على ما ت
به ألف التثنية )يفعالن وتفعالن(، أو واو الجماعة )يفعلون وتفعلون(، أو ياء المؤنثة المخاطبة: )تفعلين(، 
المضارع إذا اتصل به أحد األحرف الثالثة وهو مما يعرف باألسماء الخمسة؛ ألن األلف تسند إلى المذكر 

فعالن وتفعالن ويفعلون وتفعلون( وأما الياء فال تسند إال إلى والمؤنث والواو كذلك فينشأ عنها أربعة أفعال، )ي
المؤنث فقط: )تفعلين( هذه هي األفعال الخمسة، رفعها بثبوت النون، )الزيدان يقومان(، و)الهندان تقومان( 

 و)الرجال يقومون( 
 طالب:.......

 نعم إيش؟ يفعلون وتفعلون، تفعلون إلى الجمع، كيف؟ 
 طالب:.......

عم ما في شك؛ لكن بدل ما يكون غائب ا يكون مخاطب ا، يفعلون باعتبار الغائب، وتفعلون باعتبار نعم ن
 المخاطب، إلى ما يسند إلى المؤنث؛ ألن هذا خاص بالمذكر، كما أن تفعلين خاص بالمؤنث، صحيح.

رجالن يذاكران(، )أنتم تذاكرون وهم يذاكرون( و)هما يذاكران وتذاكران(، يعني )الهندان تذاكران(، و)ال
ال ال؟ ليست من األفعال الخمسة، مخاطبة، تذاكرين، هذه  و)الطالبان يجتهدان(، و)النساء يذاكرن(، صح وا 

 .-إن شاء هللا تعالى-األفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، ويأتي ما تنصب به وما تجزم به 
 "وللنصب خمس عالمات".

 عالمات.نعم الرفع له أربع عالمات، والنصب له خمس 
 "الفتحة واأللف والكسرة والياء وحذف النون".
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الفتحة وهي األصل، وما ينشأ عنها إذا أشبعت وهي األلف، والكسرة وما ينشأ عنها إذا أشبعت وهي الياء وحذف 
النون، خمس عالمات للنصب، الفتحة واأللف والكسرة والياء وحذف النون، بهذا تنضبط إذا قلنا: الفتحة ما ينشأ 

ا، والكسرة وما ينشأ عنها وحذف النون، ما الذي ينشأ عن الفتحة إذا أشبعت؟ األلف، وما ينشأ عن الكسرة عنه
 إذا أشبعت؟ الياء، وحذف النون في مقابل إثبات النون في المرفوعات.

ذا "فأما الفتحة فتكون عالمًة للنصب في ثالثة مواضع: في االسم المفرد والجمع التكسير والفعل المضارع إ
 دخل عليه ناصب، ولم يتصل بآخره شيء".

ا: منصوب؛ ألنه مفعول به، وعالمة  ا( زيد  الفتحة عالمة للنصب في مواضع ثالثة: االسم المفرد )رأيت زيد 
نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، مما ينصب بالفتحة جمع التكسير، يخرج بذلك جمع المذكر السالم، والمؤنث 

السم المفرد وجمع التكسير )رأيت الرجاَل( الرجال: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، السالم، فينصب بالفتحة ا
عالمة نصبه الفتحة الظاهرة، ومما ينصب بالفتحة الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ودخل عليه 

 ناصب، كت)الكسول لن ينجَح( ينجح: فعل مضارع منصوب بلن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.
 ا األلف فتكون عالمًة للنصب في األسماء الخمسة نحو: )رأيت أباك وأخاك( وما أشبه ذلك"."وأم

نعم، األلف عالمة للنصب في موضٍع واحد، وهي األسماء الخمسة، وسبق أنها ترفع بأي شيء؟ بالواو، تقول: 
ذا رأيت أن تنصب فانصب باأللف، فتقول: )رأيت أباك وأخاك وحماك وذا  ماٍل ونظف فاك( وكلها )جاء أبوك( وا 

ا على القول بأنها تعرب بالحروف، على ما تقدمت اإلشارة إليه.  منصوبة وعالمة نصبها األلف، وهذا أيض 
 "وأما الكسرة فتكون عالمًة للنصب في جمع المؤنث السالم".

}ِإنَّ  عالمة للنصب في جمع المؤنث السالم، كسرة عالمة للنصب في موضٍع واحد، جمع المؤنث السالم،
  [( سورة األحزاب21)]{َواْلُمْؤِمَناتِ َواْلُمْؤِمِنيَن  َواْلُمْسِلَماتِ اْلُمْسِلِميَن 

 طالب:.......
إيه جمع مذكر؛ لكن المقصود المعطوف عليه، العطف على نية تكرار العامل، فالمؤمنين منصوب بت)إن(، 

لمات معطوف على منصوب وعالمة نصبه المسلمين منصوب بت)إن( وعالمة نصبه الياء، وهذا سيأتي، المس
ال فرعية؟ فرعية، نيابة  على الفتحة، األلف فرعية  الكسرة؛ ألنه جمع مؤنث سالم، والكسرة عالمة نصب أصلية وا 

 نيابة  عن الفتحة، الياء الرابعة فرعية  نيابة  عن.... ألن األصل في الباب الفتحة.
 والجمع". "وأما الياء فتكون عالمًة للنصب في التثنية

اليتتاء عالمتتة للنصتتب فتتي موضتتعين: التثنيتتة )رأيتتُت التترجلين( رأيتتت: فعتتل وفاعتتل، والتترجلين: مفعتتول بتته منصتتوب 
( 21)]َواْلُمْسِلَماِت{ اْلُمْسِلِمينَ }ِإنَّ وعالمة نصبه الياء؛ ألنه مثنى، وكذلك الجمع جمع المذكر السالم، مثلما تقدم: 

رف توكيتتد ونصتتب، والمستتلمين: استتمها منصتتوب وعالمتتة نصتتبه اليتتاء؛ ألنتته إن المستتلمين( إن: حتت) [ستتورة األحتتزاب
 جمع مذكر سالم، ومثله )المؤمنين(.

 "وأما حذف النون فيكون عالمًة للنصب في األفعال التي رفعها بثبات النون".
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لن تخسرا( حذف النون عالمة للنصب في األفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون )الرجالن لن يقوما( و)أنتما 
 ))لن تراعوا((كالهما منصوب بت)لن( وعالمة النصب حذف النون، و)الرجال لن يقوموا( و)أنتم لن تخسروا( و

ا منصوبة بت)لن( وعالمة نصبها حذف النون، والفعل الخامس:  ))لن تراعوا((كما جاء في الحديث:  وهي أيض 
وعالمة نصبه حذف النون؛ ألنه من األفعال  )لن تنجحي( هذا يوّجه للمهملة، )لن تنجحي( منصوب بت)لن(

 الخمسة.
 طالب:......

 في الواو، في الواو، أي نعم إذا كانت واو الجمع يأتي بعدها.....
 "وللخفض ثالث عالمات: الكسرة والياء والفتحة".

 .وما ينشأ عنها إذا أشبعت وهي الياء، والفتحة ،الكسرة وهي األصل :للخفض ثالث عالمات
كسرة فتكون عالمًة للخفض في ثالثة مواضع: في االسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، "فأما ال

 وفي جمع المؤنث السالم".
الكسرة من عالمات الخفض، وهي عالمة للخفض في ثالثة مواضع: في االسم المنصرف، االسم المنصرف 

حرف جر، وزيد: مجرور بالباء وعالمة جره  يعني المتمكن أمكن، )مررُت بزيٍد( مررت: فعل وفاعل، والباء:
ا عالمة للجر في جمع التكسير، )مررُت بالرجاِل( سواء  الكسرة الظاهرة، جار ومجرور متعلق بت)مررُت(، وأيض 
كان مذكر ا أو مؤنث ا، جمع التكسير، وتقول: )مررت بالرجال وبالهنود( مررُت: فعل وفاعل، وبالرجال: جار 

ُت(، الباء: حرف جر، والرجال: مجرور بالباء وعالمة جره الكسرة الظاهرة، ومثله ومجرور متعلق بت)مرر 
 )الهنود(.

 "وأما الياء فتكون عالمًة للخفض".
ال ال، بقي بقي، إذ ا الكسرة تكون عالمة للجر في ثالثة مواضع: في االسم المنصرف، وجمع التكسير، وجمع 

ه الكسرة، كجمع المذكر المكسر، )مررت بالرجال وبالهنود(، لكن المؤنث السالم، جمع المؤنث المكسر عالمة جر 
جمع المؤنث السالم )مررت بالهندات؟( الهندات: مجرور بالباء وعالمة جره الكسرة، انتهينا من الكسرة بقي ما 

 ينشأ عنها إذا أشبعت وهي الياء، الياء عالمة للجر في.
 ع"."وأما الياء فتكون عالمًة للخفض في ثالثة مواض

هو يستعمل الخفض، وابن مالك يستعمل الجر، الخفض أسلوب كوفي؛ ولذا يقول أهل العلم: إن هذه المقدمة 
 ألفت على مذهب الكوفيين، بينما ابن مالك ألفيته على مذهب البصريين.

 "وأما الياء فتكون عالمًة للخفض في ثالثة مواضع: في األسماء الخمسة، وفي التثنية، وفي الجمع".
م، الياء عالمة للخفض وهو الجر في ثالثة مواضع: في األسماء الخمسة )مررُت بأبيك وأخيك( مررت: فعل نع

وفاعل، والباء: حرف جر، وأبيك: اسم مجرور بالباء وعالمة جره الياء؛ ألنه من األسماء الخمسة، وفي حكمه 
ن شئت فقل: للجر في التثن ية )مررُت بالرجلين( مررت: فعل وفاعل، بقية هذه األسماء، والياء عالمة للخفض، وا 

: )مررُت -جمع المذكر السالم-والباء: حرف جر، والرجلين: مجرور بالباء وعالمة جره الياء، وفي الجمع 
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بالمسلمين( وأنت واحد منهم، مررت: فعل وفاعل، والباء: حرف جر، والمسلمين: اسم مجرور بالباء وعالمة جره 
 .الياء، ألنه جمع مذكر سالم

 "وأما الفتحة فتكون عالمًة....."
َماَواِت{ذكرنا سابق ا أن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة،  من يعرب  [( سورة العنكبوت66)]}َخَلَق َّللاَُّ السَّ

 السماوات؟
 طالب:........

ا مفعول به؟   طيب، قوال  واحد 
 .طالب:.......

ال وقع بها؟ ال، نعم، هذا إذا قلنا: إنها مفعول به، صحيح، المفعول به هو الذي  نعم، وهو الخلق؟ وقع عليها وا 
يقع عليه فعل الفاعل، )ضرب زيد عمر ا( عمر: مفعول به؛ ألنه وقع عليه الضرب، اآلن المفعول به الذي يقع 
ا أو غير موجود؟ يعني مثل هذه الفائدة يخص بها المتقدمون الالزم ما  عليه فعل الفاعل يشترط أن يكون موجود 

ال ما  له مفعول، انتهينا منه، الكالم في الفعل المتعدي، مثل هنا، يعني هل هذا وقع عليه فعل؟ وقع عليها وا 
وقع؟ يعني كانت السماوات موجودة ففعل بها ما فعل، أو كانت معدومة فأوجدت؟ أنا أريد أن أقرر أنه ليس قوال  

ال ما واضح؟ يعني واحد مفعوال  به، منهم من يقول: مفعول مطلق، يعني خلق هللا  خلق ا هو السماوات، واضح وا 
ال ما تحس فرق ا؟ نحن نقصد  ما تحس أن هناك فرق ا بين )ضرب زيد عمر ا(، و)خلق هللا السماوات؟( تحس فرق ا وا 
المثال الذي معنا )صنع زيد خبز ا( أو )خبز زيد خبز ا( يعني هل كان في هذا تردد أنه مفعول به وهو منتهي 

 اإلشكال؟ 
 طالب:........

ال خبز ما في شيء.   نعم صنع وا 
 طالب:........

ال، )َخبز ا(، ما هو )ُخبز ا(، فرق بين َخبز ا وُخبز ا، )ضرب زيد ضرب ا( هذا مفعول مطلق انتهى، فهم يشترطون في 
المفعول به، بعضهم ما هو إجماع، بعضهم يعرب السماوات مفعول، وبعضهم يقول: مفعول مطلق، المقصود 

 ن المسألة خالفية، أئمة فحول من كبار النحاة يعربونه مفعوال ، وبعضهم يقول: مفعول مطلق. أ
 طالب:........

ال، هو وقع فيها فعل فاعل، بمعنى أنها أوجدت، السماء موجودة، مخلوقة، اسم مفعول، من هذه الحيثية، يعني 
 مثل هذه الدقائق. المسألة الحركات ال تتغير؛ لكن من حيث المعنى ال بد أن ندرك
 "وأما الفتحة فتكون عالمًة للخفض في االسم الذي ال ينصرف".

 الفتحة عالمة لالسم الذي ال ينصرف، الممنوع من الصرف يجر بالفتحة، يخفض بالفتحة.
 وجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر بالفتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ال ينصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف

 

 متتتتتتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتتتتتتم يضتتتتتتتتتتتتتتف أو يتتتتتتتتتتتتتتك بعتتتتتتتتتتتتتتد )أل( ردف 
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بالفتحة إال إذا أضيف أو وقع بعد )أل(، قد يمنع االسم  بهذين الشرطين، االسم الذي ال ينصرف، يجّر ويخفض
من الصرف لعلتين، أو لعلة واحدة تقوم مقام علتين، علة واحدة: صيغة منتهى الجموع، )مساجد(، و)مصابيح(، 

ْنَيا تقوم مقام علتين،  َماء الدُّ مساجَد عظيمة( )ازدانت بلدان المسلمين ب [( سورة فصلت11)]{ِبَمَصاِبيحَ }َوَزيَّنَّا السَّ
لكن إذا قلت: )بالمساجد( ماذا تقول؟ بالمساجِد؛ ألن الممنوع من الصرف إذا اقترنت به )أل( يصرف، 
)بمصابيَح( مصابيح: مجرور بالباء وعالمة جره الفتحة نيابة  عن الكسرة؛ ألنه ممنوع من الصرف لعلة واحدة 

 وهي صيغة منتهى الجموع، وتقوم مقام علتين. 
تان فالعلمية وما يضاف إليها، والوصفية وما يضاف إليها، علمية وعجمة، األسماء األعجمية ويوجد وأما العل

، )يوسف(، )يونس(، األعالم في القرآن أو أسماء األنبياء في القرآن كم  منها في القرآن عدد )إبراهيم( مثال 
 عددها؟ 

 طالب: خمسة وعشرون.
منها كم؟ في اثنين، أنت تقول ثالثة؟ نقول: في اثنين، كم خمسة وعشرون، المصروف منها كم؟ المصروف 

تصير؟ قالوا: المصروف منها )صن شملة( فالصاد: صالح، صالح مصروف، والنون: نوح، والشين: شعيب، 
والميم: محمد، والالم: لوط، والهاء: هود، وما عدا ذلك ممنوعة من الصرف؛ ألنها أعالم أعجمية، فتمنع من 

 العجمة، بإبراهيَم بإسماعيَل. الصرف للعلمية و 
 طالب:........

نعم، كيف؟ كلها ممنوعة من الصرف، يعني ما عدا الستة، الخمسة والعشرين كلها ممنوعة من الصرف إذا 
استثنينا الستة، ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة، أسماء أعالم أعجمية، ومن شرط منعها من الصرف أن 

ة علم ا؛ ولذا في الرواة من رواة الصحيح عبد هللا ابن سياه، )سياه( أعجمي؛ لكنه يكون استعمالها في األعجمي
مصروف لماذا؟ ألنه في العجمية ليس بعلم، وصف، ومثله )ماهك( هو علم في العربية؛ لكن في األعجمية 

نما يمنع من الصرف إذا استعمل في األعجمية علم ا، فإذا اجتمعت العلمية مع العج مة، أو العلمية ليس بعلم، وا 
مع التأنيث، فاطمة، خديجة، مررت بفاطمَة، بخديجَة، علمية وتأنيث، إذا اجتمعت العلمية مع التأنيث مع 
ال ما  ، علمية وتأنيث وعجمة، تمنع من الصرف وا  العجمة مثل إيش؟ يعني صار فيه ثالث علل، حمص مثال 

ال غير ممنوعة؟  تمنع؟ ممنوعة وا 
 األذان البقاء في الحلقة أو الذهاب إلى الصف األول؟ هذا يقول: هل األفضل بعد

دراك العلم أفضل من نوافل العبادات كلها، نعم إذا كان يتحقق الهدف من التحصيل  ال شك أن تحصيل العلم وا 
مع تحصيل فضيلة الصف األول ال شك أن الجمع بينهما أفضل، لكن إذا كان ذهابه إلى الصف األول يعوقه 

 عن االنتباه، ولو من وجٍه، فبقاؤه في الحلقة أفضل.عن التحصيل أو 
نعود إلى الممنوع من الصرف، عرفنا ما يمنع لعلة، تقوم مقام علتين، ومنها: ما اشتمل على علتين، العلة 
الواحدة ال تكفي، العلمية ال تكفي، العجمية ال تكفي إذا لم يستعمل علم ا، وعرفنا هذا، إذا اجتمع ثالث علل مثل 

ال ما يمنع؟ )حمص  ( يمنع من الصرف وا 
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 .......طالب:
: عندنا ما يمنع من صرف لعلتين العلمية والتأنيث كت)هند( مصروف  ال بحمٍص؟ نعم، أوال  لماذا؟ بحمَص وا 
ا( ثالثي ساكن الوسط فيصرف، )حمص( ثالثي ساكن الوسط يصرف  لماذا؟ ألنه ثالثي ساكن الوسط، )ليت هند 

ال ما يصرف؟ هل نقول:  كونه ثالثي ا ساكن الوسط تقاوم علة واحدة أو نقاوم جميع العلل؟  وا 
 .......طالب:

كيف؟ يصرف؛ ألن كونه ثالثي ا ساكن الوسط يقاوم جميع العلل الثالث؟ أو قل يقاوم علتين ويبقى واحدة ما يمنع 
يقاوم علة واحدة أو من الصرف من أجلها؟ )حمص( ممنوع من الصرف لثالث علل، كونه ثالثي ا ساكن الوسط 

ال ما يصرف؟ يعني كونه ثالثي ا ساكن الوسط خفف، أنهى علة واحدة،  يقاوم علتين؟ بمعنى  آخر هل يصرف وا 
 وبقيت علتان، أو نقول: ما في فرق بين حمص وهند؟ 

 .......طالب:
لوسط هل قاوم علتين؟ وين؟ هذه علمية وتأنيث وعجمة مجتمعة ثالث، أيوه صحيح، إيه لكن كونه ثالثي ا ساكن ا

ذا كان  قاوم العجمة وقاوم التأنيث؟ العلم المؤنث إذا كان ثالثي ا ساكن الوسط خفة الوزن هذه تقاوم التأنيث، وا 
علمية وعجمة فقط كونه ثالثي ا ساكن الوسط يقاوم العجمة، فيصرف، لكن إذا اجتمع عجمة وتأنيث مع كونه علم 

ونه ثالثي ا ساكن الوسط من أخف األسماء فيه من القوة بحيث يقاوم هل نقول: فيما يقتضي الصرف من ك
علتين؟ أل هذه تقاوم جميع العلل، اإلضافة تقاوم جميع العلل، فالممنوع من الصرف يصرف إذا اقترن بت)أل( أو 
أضيف، وال بد من أن نفرق بين كونه مضاف ا أو مضاف إليه، متى يصرف الممنوع من الصرف في حال 

فة؟ إذا كان مضاف ا إلى غيره، أما كونه مضاف إليه ما يؤثر، كونه مضاف إليه ال يؤثر، التأثير في كونه اإلضا
 مضاف ا إلى غيره، هنا يصرف.

على كل حال في مثل )حمص( الذي اشتمل على ثالث علل، ولكونه ثالثي ا ساكن الوسط من أخف ما ينطق به 
عيني وابن حجر في فتح الباري وعمدة القاري يراجعها من أراد في من األسماء مسألة خالفية، ومعركة بين ال

شرح حديث هرقل في الكتابين، يراجع فتح الباري وعمدة القاري وشرح حديث هرقل، ذكر حمص وأنها ممنوعة 
ا  لثالث علل، وصار فيه كالم بين العيني وابن حجر، وابن حجر رد على العيني في انتقاض االعتراض، وأيض 

 لمبتكرات في المحاكمة بين الشرحين، حاكم بينهما، فتراجع هذه الكتب.صاحب ا
 "وللجزم عالمتان: السكون والحذف".

انتهى الكالم على عالمات اإلعراب المشتركة بين األسماء واألفعال، عالمات الرفع وعالمات النصب، والخفض 
 عالمتان.الذي هو مختص باألسماء، والرابع الجزم وهو يختص باألفعال، وله 

 "السكون والحذف".
السكون والحذف، فالسكون ألي شيء؟ والحذف ألي شيء؟ السكون للفعل المضارع إذا دخل عليه جازم، ولم 

 يتصل بآخره شيء، صحيح اآلخر لم يتصل بآخره شيء، والحذف لمعتل اآلخر أو لألفعال الخمسة.
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ح اآلخر، وأما الحذف فيكون عالمًة للجزم في "فأما السكون فيكون عالمًة للجزم في الفعل المضارع الصحي
 الفعل المضارع المعتل اآلخر، وفي األفعال التي رفعها بثبات النون".

 الجزم وعرفنا أنه يختص باألفعال.
 واالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتم قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتص بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالجر كمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

 

 قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد خصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتص الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن ينجزمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
 

السكون يقابل الحركة، ويجزم الفعل المضارع الجزم له عالمتان: السكون وهو األصل، وهو عدم للحركة، 
صحيح اآلخر غير المعتل، ولم يك من األمثلة الخمسة، )زيد لم يذهب(، والحذف عالمة للجزم في موضعين 
في الفعل المعتل اآلخر بأن يكون آخره حرف علة، )زيد لم يرَض( )زيد لم يدُع( و)زيد لم يقِض( فيرضى 

حذف حرف العلة الذي هو األلف، وقد يحذف حرف  -وستأتي–وف الجزم ويخشى إذا دخلت عليهما أحد حر 
بدون واو، وليس هناك عامل يؤثر الجزم في  [( سورة اإلسراء11)]}َوَيْدُع اإِلنَساُن{ العلة في القرآن من غير جازم

نما مراعاة  للرسم، يطالب بعض الكتاب العصريين والمطالبة يعني ليست وليدة اليوم، و  نما صار لها الفعل، وا  ا 
أكثر من نصف قرن بكتابة المصحف على ضوء قواعد اإلمالء المعروفة المتبعة، ونقول: الرسم توقيفي، اتفق 
خضاع القرآن لقواعد البصريين  عليه الصحابة ال يجوز تغييره بحال، وال التعرض له، ال من حيث العربية، وا 

؛ -جل وعال-القواعد على ضوء ما جاء في كتاب هللا  والكوفيين، وال لقواعد اإلمالء، يبقى كما هو، وتصحح
ألنه أفصح الكالم، مثل الفعل المعتل باأللف، الفعل المعتل بالواو، )زيد لم يدُع( يدع: فعل مضارع مجزوم بلم 
وعالمة جزمه حذف حرف العلة، والضمة التي بقيت على العين للداللة على الحرف المحذوف، و)زيد لم يقِض( 

 مثله. 
مثلة الخمسة، وقد يقولون: األفعال الخمسة، كما قالوا: األسماء الخمسة يقولون: األفعال الخمسة، وبعضهم األ

نما نقول: األمثلة الخمسة، ما  يقول: صحيح أن نقول: األسماء الخمسة، وال يصح أن نقول: األفعال الخمسة، وا 
ي مجرد أمثلة وليست أفعال محصورة مثل حصر الفرق بين األمرين؟ نعم، في هذه األفعال، وهي مجرد أمثلة، ه

األسماء الخمسة، وهي كل فعٍل مضارع اتصل بآخره ألف التثنية، وواو الجماعة، وياء المؤنثة المخاطبة، 
)يفعالن وتفعالن ويفعلون وتفعلون وتفعلين( فإذا دخل عليها جازم جزم به، وتكون عالمة الجزم حذف النون، 

لنون، )الرجالن لم يقوما( و)الهندان لم تقوما( و)الرجال لم يقوموا( و)أنتم لم تقوموا ولم والرفع بثباتها، بثبات ا
تراجعوا( المثال الخامس: )وأنت لم تقومي ولم تراجعي( انتهى من معرفة عالمات اإلعراب على سبيل اإلجمال 

؟  ال تفصيال  ال التفصيل؟ إجماال  وا   وا 
 على سبيل اإلجمال.  طالب:

يش على ه  ذا التفصيل من مزيد؟ يعني إذا قارنا هذا الباب بالباب الذي يليه، اقرأ الباب الذي يليه، اقرأ:وا 
 "فصل، المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب الحروف".

يكفي، قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف، هذا إجمال بعد التفصيل السابق، يعني هل نحن بحاجة 
لفصل الالحق؟ أو أنه كالتلخيص لما تقدم؟ يعني ما يعرب بالحركات، وما يعرب بالحروف ما إلى مثل هذا ا

تقدم؟ تقدم تفصيله وهنا يجِمل، على طريقة المتقدمين، يفصلون ثم يجملون لينحصر الذهن في المجمل بعد أن 
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لمجمل بالكالم المفصل، فهم الكالم المفصل، والمتأخرون يعكسون، يجملون ثم بعد ذلكم يشرحون هذا الكالم ا
وفي كٍل منهما نفع على كل حال؛ لكن اإلجمال في أول األمر يكون فيه شيء من العسر، اللهم إال إذا كان 
الشخص يريد أن يختبر قريحته بفهم هذا الكالم المجمل، ثم يطبق عليه الكالم المفصل؛ لكن إذا قرأ الكالم 

"قسم يعرب بالحركات، ي الكالم المجمل، كما فعل المؤلف هنا، المفصل وفهمه وأحاط به سهل عليه أن يلمه ف
. وقسم يعرب بالحروف"  وهذان القسمان تقدما تفصيال 

"فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: االسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع 
 حة".الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة، وتنصب بالفت

هذه األمور األربعة تعرب بالحركات، االسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم 
يتصل بآخره شيء، هذه تعرب بالحركات، فترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتجر بالكسرة، وتجزم بالسكون، هذا 

ا(، )مررت بزيٍد( رفعت األصل فيها، يخرج عن هذا األصل استثناءات يسيرة، فإذا  قلت: )جاء زيد(، )رأيت زيد 
ذا  ن شئت فقل: خفضته على اصطالح المؤلف بالكسرة، وا  "زيد" بالضمة، ونصبته بالفتحة، وجررته بالكسرة، وا 
قلت: )زيد لم يذهب( جزمته بالسكون، هذا األصل في االسم المفرد، يخرج منه إيش؟ الممنوع من الصرف، 

 فيجر بالفتحة. 
 ما لم يضف.....................................    بالفتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ال ينصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف وجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر

 

فتقول: )جاء أحمُد(، و)رأيت أحمَد(، و)مررت بأحمَد( فيجر بالفتحة، جمع التكسير: )جاء الرجاُل(، )رأيت 
لم: )جاء الهندات(، الرجاَل(، )مررت بالرجاِل( فترفعه بالضمة وتنصبه بالفتحة وتجره بالكسرة، جمع المؤنث السا

)رأيت الهنداِت(، )مررت بالهنداِت( فيعرب جمع التكسير بالحركات ويعرف جمع المؤنث السالم بالحركات؛ لكنه 
يرد على اإلجمال السابق أنه يخرج من اإلجمال السابق أنه ينصب بالكسرة، تقول: )رأيت الهنداِت(، ينصب 

المؤلف، هذا كم أشياء؟ ثالثة أشياء والرابع؟ الفعل المضارع،  بالكسرة، فهو مستثنى مما ذكر، وسوف يستثنيه
)يذهب التلميذ إلى المدرسِة( يذهُب: فعل مضارع لتجرده عن الناصب والجازم مرفوع اآلخر وعالمة رفعه الضمة 
الظاهرة، )لن يذهب زيد إلى المدرسِة( يذهب: فعل مضارع مجزوم بمن وعالمة جزمه السكون، هذه األمور 

 بعة التي تعرب بالحركات األصلية، وأما ما يعرب بالحروف فسيأتي.األر 
 "وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، وخرج عن ذلك ثالثة أشياء".

 خرج عن ذلك ثالثة أشياء، األول.
 "جمع المذكر السالم ينصب بالكسرة".

منصوب مفعول به منصوب  جمع المذكر السالم ينصب بالكسرة )رأيت الهنداِت( وأشرنا إليه آنف ا، الهندات:
 وعالمة نصبه الكسرة الظاهرة على آخره؛ ألنه جمع مؤنث سالم، وهو ينصب بالكسرة.

 "واالسم الذي ال ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل..."
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ه االسم الذي ال ينصرف يخفض بالفتحة، )مررت بأحمَد( يخفض بالباء وعالمة جره الفتحة، )مررت بأحمَد(؛ ألن
ال ينصرف؛ لكن إذا أضيف فقلت: )مررت بأحمدكم( تجره بالكسرة، إذا أضيف أو اقترنت به )أل(، تقول: 

ن كان ال ينصرف إال أنه وقع بعد أل. )مررت بمساجدكم( أو )مررت بالمساجِد وبالمصابيح(  وا 
 وجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر بالفتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ال ينصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف 

 

 ..................................ما لم يضف 
 

أضيف جر بالكسرة على األصل، أو وقع بعد )أل( اقترنت به )أل( يجر بالكسرة، ونبهنا سابق ا إلى أن العبرة فإذا 
 بكونه مضاف ا ال كونه مضاف ا إليه، إذا قلت: )استعرت كتاب أحمد( من يعرب؟ 

 ........طالب:
ضاف إليه مجرور وعالمة نعم استعرت: فعل وفاعل، التاء: هي الفاعل، كتاب: مفعول به منصوب، وأحمد: م

جره؟ طيب مضاف إليه، ما يتغير حكمه؟ أحمد مضاف إليه، العبرة بكونه مضاف ا ال كونه مضاف ا إليه، نفرق 
بين هذا وهذا، فإذا قيل: الممنوع من الصرف يعرب إذا أضيف يعني أضيف إلى غيره، ال أن يضاف إليه غيره، 

 بعمر( إيش؟ طيب عمر؟ )جاء عمُر(، )رأيت عمَر(، )مررت 
 ........طالب:

ال بعمِر أو بعمٍر؟   حرك يا أخي، بعمَر وا 
 ........طالب:

 السكون ما ينفع هنا، هذا وقت اإلعراب يا أخي.
 ........طالب: 

 بعمَر، ليش؟ ألنه ممنوع من الصرف؟ 
 ........طالب: 

 نعم، ليش ما يجي؟ 
 ........طالب: 

 لخطاب؟ علم علم وين وين؟ نكرة؟! ال ال، علم، علم في أعرف من عمر بن ا
 العلمية والعدل. طالب:

العلمية والعدل معدول عن إيش؟ عن عامر، طيب، إذا قلنا: إنه ممنوع من الصرف للعلمية والعدل، أصله 
صلى هللا -)عامر( فعدلوا به إلى عمر، إذا قلنا: أنه جمع عمرة، أصله جمع عمرة، فأنت تقول: اعتمر النبي 

أربع عمٍر، لماذا؟ عمر األول منعناه من الصرف وعمر الثاني؟ أوليس  بعلمية، األمر الثاني وين  -عليه وسلم
 العدل ما في عدل هذا جمع، جمع عمرة؟ 

 ........طالب:
ال مو ظاهر؟ إذ ا عمر يحتمل أن يكون معدوال   ما في تمييز أربع مضاف وعمر مضاف إليه، ظاهر الفرق وا 

ممنوع من الصرف للعلمية والعدل، ويحتمل أن يكون جمع عمرة، فيصرف؛ ألن ما  عن عامر، فيسمى به فيكون 
فيه عدل، حتى ولو سمينا به علم؛ ألن ما فيه عدل، ما في عدل عن عامر، أصله جمع عمرة، وانتهى 
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اإلشكال؛ ولذا ينازع بعضهم في منع عمر من الصرف، طيب ما الدليل على أنهم عدلوا من عامر إلى عمر؟ 
الذي دعاهم إلى أن يعدلوا عن عامر إلى عمر؟ الوزن وزن جمع، جمع عمرة، فإذا كان الملحوظ فيه العدل وهل 

ذا كان الملحوظ فيه الجمع صرفناه.  منعناه من الصرف، وا 
 ........طالب: 

ال ما يصلح؟ )رأيت أربعَة ر  -صلى هللا عليه وسلم-اعتمر النبي  جاٍل( أربع عمٍر، )أكلت سبع تمراٍت( يصلح وا 
يخالف، هذا مضطرد، )رأيت سبعة رجاٍل(، )اشتريت عشر نسخ(، من قال: قوبل الكتاب على عشرة نسخ هذا 

العدد يخالف هنا، العدد المخالف، أربع عمر، هذا العدد أربع مذكر مع  -هللا يبارك فيك-أخطأ، نفس الشيء 
ذا قلت: أربعة مؤنث مع المذكر يجاري.   المؤنث، وا 

 ........طالب: 
ال مو ظاهر؟   إيه إيش المانع؟ إذ ا ما في استدراك، ظاهر وا 

 ........طالب: 
ال ممنوع من الصرف؟ هل هو معدول  كذا من غير نظر إلى كونه معدوال ؟ )صرد( سليمان بن صرد مصروف وا 

 عن صارد؟ ال ما هو معدول؟ يظهر أن وزن الكلمة له دخل في إعرابها ومنعها، في تمكنها وعدمه. 
 ........لب:طا 

هذه علل يبديها النحويين لكي يضطرد كالمهم، وأكثرها علل عليلة، ما تشوف له وجه، لكن العبرة في ذلك 
ال منعوا؟ هذا العبرة هنا، أما كوننا نسمعهم صرفوا، منعوا هذه الكلمة، ونعلل منعهم  كالمهم ونطقهم، صرفوا وا 

ج تحت ما استنبطناه من علة، هذا عليل هذا ما يلزم، لكي نطرد جميع ما جاء على هذه الزنة؛ ألنها تندر 
 )صرد(، )نغر(، )زفر(.

 "والفعل المضارع المعتل اآلخر يجزم بحذف آخره".
ارع المعتل اآلخر يجزم بحذف آخره، بحذف حرف العلة، ومثلنا بت)يخشى ويدعو ويرمي(، وأدخلنا والفعل المض

 ولم يرم، ولم يقض( طيب إيش رأيك بقول الناظم: عليها الجازم وحذفنا اآلخر )لم يخش، ولم يدع،
 وجتتتتتتتتتتتتتتتتوزوا دختتتتتتتتتتتتتتتتول لتتتتتتتتتتتتتتتتم علتتتتتتتتتتتتتتتتى المضتتتتتتتتتتتتتتتتي

 

 كلتتتتتتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتتتتتتعى ولتتتتتتتتتتتتتتم دعتتتتتتتتتتتتتتى ولتتتتتتتتتتتتتتم رضتتتتتتتتتتتتتتي 
 

على المضي؟ احنا نعرف أن )لم( تدخل على المضارع، ما تدخل على الماضي؟ هي تدخل على المضارع بال 
مضي ما يحتاج إلى قلب لندخل شك، لماذا؟ ألنها تكون حرف نفي وجزم وقلب، تقلب المضارع إلى المضي، ال

 عليه )لم(، هو من أصله منقلب.
 وجتتتتتتتتتتتتتتتتوزوا دختتتتتتتتتتتتتتتتول لتتتتتتتتتتتتتتتتم علتتتتتتتتتتتتتتتتى المضتتتتتتتتتتتتتتتتي

 

 لتتتتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتتتتعى ولتتتتتتتتتتتم دعتتتتتتتتتتتتى ولتتتتتتتتتتتتم رضتتتتتتتتتتتتيت كتتتتتتتتتتت 
 

ال ال؟   صح وا 
 .......طالب: 
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ا من إحراج، طالب أعرب فعال ، أخطأ، فعل مضارع دخلت عليه )لم( فقال: ماضي، فقال  إيه خطأ، يعني خروج 
لى المضي؟ قال: نعم، ألم تسمع قول الشاعر: وهو نفسه الذي نظمه في الحال فور ا، له: المعلم تدخل )لم( ع
 فور ا نظم البيت، فقال:

 وجتتتتتتتتتتتتتتتتوزوا دختتتتتتتتتتتتتتتتول لتتتتتتتتتتتتتتتتم علتتتتتتتتتتتتتتتتى المضتتتتتتتتتتتتتتتتي
 

 ................................................ 
 

: كذب على العرب، وأخطأ في جوابه  هو الذي جوز، وهو ال شك أنه من ناحية أبدع، ومن ناحية أساء، أوال 
األول؛ لكن ال شك أن إتيانه بهذه البديهة وهذه السرعة بهذا البيت إبداع، يعني تخلص، وقد يعمل اإلنسان عمال  
يستحق عليه المكافأة والعقوبة في آٍن واحد، أبو جعفر المنصور جيء له بشخص يغرز اإلبرة في األرض 

ثقبها، يرمي ثالثة فتدخل في جوف الثانية، وهكذا إلى  بالطول كذا، ثم يرمي األخرى فتدخل في جوفها في
بداع وكذا، لكنه ضياع، إيش الفائدة؟   المائة، قال: أعطوه مائة درهم واجلدوه مائة جلدة، هذا ال شك أنه حذق وا 

 ........طالب:
 ؤال؟ حاتم يقول: خفة يد، عندك السيرك وغيره، اآلن الهندسة العصبية اللي يذكرونها هذا جاي عنها س

 ........طالب:
ال ال ما يلزم، هذا مدرك، هذا سهل، يعني ما هو مستحيل، يعني في مقدور البشر، في مقدور الرماة، مقدور 
الحذاق من الرماة، بإمكانك أن تمسك عود الكبريت ويرميه وال يصيبك بأذى من بعيد، ال هذا حذق ال إشكال، 

ظم هذا البيت ال شك أنه تخلص؛ لكنه هو وضع، هذا وضع لكنه ضياع، إهدار جهود، وهذا الناظم الذي ن
ن كان ينبغي أن يشاد به في سرعة البديهة، وجودة النظم في وقته، الجهة منفكة.  يستحق عليه العقوبة، وا 

"والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم واألسماء الخمسة، واألفعال الخمسة، وهي 
 ن ويفعلون وتفعلون وتفعلين".يفعالن وتفعال 

الذي يعرب بالحروف، انتهينا من الذي يعرب بالحركات والحركات هي األصل؛ ولذا قدمها، وهي عالمات 
أصلية وهناك عالمات فرعية، وهي الحروف واإلعراب بالحروف يكون للتثنية والجمع واألسماء والخمسة واألمثلة 

سة، وعرفنا فيما تقدم يقول بعضهم: أنها ستة ويزيد )الهن(. واألمثلة الخمسة، التثنية والجمع واألسماء الخم
 الخمسة التي يقول عنها المؤلف األفعال الخمسة، وهذا تقدم تفصيله وهنا أجمل.

 "فأما التثنية فترفع باأللف وتنصب وتخفض بالياء".
صر، ليخف الحجم، وتقل قد يقول قائل: الفصل كله تكرار، ال حاجة له، واإلنسان بصدد أن يختصر ويعت

الحروف، نقول: تقليب العلم على وجوه ال شك أنه يفيد الطالب؛ ولذا يضعون للمتعلمين يصنفون المتعلمين إلى 
طبقات، وكل طبقة لها كتب، وكتب الطبقة الثانية يتكرر فيها ما جاء في كتب الطبقة األولى، ما يقولون: هذا 

ل هذا الكتاب الذي معنا، الطبقة التي تليهم لهم كتب منها: القطر وفيها ما تكرار، فمثال  المبتدئين لهم كتب، مث
في هذا الكتاب، ما يقال: هذا تكرار ال نأخذ إال الزوائد، ال، يعني تكرار العلم وتقليبه على أكثر من وجه مقصود 

ذف األبواب التي مرت ألهل العلم؛ ألنه يثبت بهذه الطريقة، أما ما يسلك اآلن في بعض الجهات العلمية من ح
في العلوم األخرى، فمثال  يقتصرون في الفقه على أبواب، وفي الحديث على أبواب بحيث ال تتكرر، إيش المانع 
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أن يتكرر كتاب الطهارة في الفقه والحديث ويتكامل العلمان؟ هذا األصل؛ ولذا كل هذا الكالم الذي ذكره المؤلف 
تم ضبطه بحيث ال يمل طالب العلم، لو جيء به على هيئة واحدة مّل تقدم؛ لكنه جاء به على وجٍه آخر لي

طالب العلم؛ لكن اإلتيان به على أكثر من وجه بحيث يفهمه من غير ملل، هذه طريقة، هذا منهج، أسلوب 
ألهل العلم، وبعض الناس يطالب أنه إذا شرح كتاب ا في فن خالص يكفي يا أخي، نقول: ال يكفي، إيش المانع 

شرح أكثر من كتاب في فٍن واحد؟ وفي كل كتاب ما يميزه عن اآلخر، كتاب المختصر يكون اللبنة األولى، أن ي
والذي يليه يضيف لبنات إليه؛ ولذا لو تقرؤون في متممة هذا الكتاب، متممة اآلجرومية، تجدون نص هذا 

رأ اآلجرومية في أول األمر، الكتاب موجود هناك، مع أنه زيد فيه مباحث في كل باب، جرت عادتهم بأن تق
بعض الجهات المتممة بعدها، وبعضهم بدل المتممة القطر، فيه زيادات، وبعد القطر األلفية، وبعض الجهات 
الملحة، وبعضها ابن الحاجب، المقصود أنهم يكررون العلم الواحد مرار ا؛ لكي يثبت، وهنا في الكتاب الصغير 

 جاورين لتثبت هذه المعلومات.كرر المعلومات مرار ا في موضعين مت
 "وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو، وينصب ويخفض بالياء".

نعم المثنى يرفع باأللف، وينصب ويجر بالياء، )جاء الزيدان( و)رأيت الزيدين(، و)مررت بالزيدين(، فالمفتوح ما 
لى األلف، بعض العرب يلزم المثنى قبلها المكسور ما بعدها، وبعضهم يلزم المثنى األلف، يعني باستمرار ع

لعل من لغة من يلزم المثنى  ال وتران في ليلة(()) [( سورة طته42)]}ِإْن َهَذاِن َلَساِحَراِن{األلف، وعليه قراءة: 
ذا خففت )إن( ماذا  األلف، لكن على قراءة التخفيف: )إن هذان( إيش يصير؟ ألن )إن( مخففة من الثقيلة، وا 

 مل، قد تعمل؛ لكنه على قلة. يكون لها؟ يقل الع
 وخففتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )إّن( فقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل العمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلُ 

 

 ................................................ 
 

فهو من الكثير لما خففت ما عملت، وقد تعمل، )رأيت الزيدين(، و)مررت بالزيدين(، إعرابها كما مّر، وجمع 
بالمسلمين( فرفعها بالواو، ونصبها وجرها بالياء المذكر السالم )جاء المسلمون( و)رأيت المسلمين(، و)مررت 

 كالتثنية؛ لكن الفرق بين التثنية والجمع أن النون في التثنية مكسورة، والنون في الجمع مفتوحة.
 ونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون مجمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوٍع ومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتتتتتتتتتته التحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق

 

 فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتح وقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّل متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن بكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتره نطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 
 

 
............................................. 

 

 بعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتينِ وقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاوزت حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد األر  
 

 
 ونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ثّنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي والملحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته

 

 بعكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس ذاك استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعملوه فانتبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته 
 

 "وأما األسماء الخمسة فترفع بالواو، وتنصب باأللف، وتخفض....."
 إيش الثالث؟ الثالث قضينا من المثنى والجمع، الثالث األسماء الخمسة.
 "وأما األسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب باأللف وتخفض بالياء".
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عرابها بالحروف، ترفع بالواو، )جاء أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال( وتنصب باأللف، )رأيت أباك هذا إ 
وأخاك وحماك( وتجر بالياء، )مررت بأخيك وأبيك(..الخ، وتجزم بأي شيء؟ يعني هنا ما في جزم؛ ألنها أسماء، 

 صحيح، وعرفنا سابق ا أن هذه األسماء الخمسة بعضهم يلزمها األلف: 
 باهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا وأبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا أباهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاإن أ

 

 ............................................. 
 

 ومنهم من يعربها بالنقص: 
 بأبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته اقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدى عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدّي فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي الكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترم

 

 ............................................. 
 

 "وأما األفعال الخمسة فترفع بالنون، وتنصب وتجزم بحذفها".
ن شئت فقل: األمث لة الخمسة وهو أدق، فترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذفها، األفعال الخمسة، وا 

)التلميذان يذهبان إلى المدرسة(، و)التلميذان لن يذهبا إلى المدرسة(، و)التلميذان لم يذهبا إلى المدرسة(، فترفع 
 بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها على ما مّر.

ذا كان هم يختلفون في كون اإلعراب معنوي أو حسي، فإذا كا ن اإلعراب معنوي ا كانت هذه الحركات عالمات، وا 
حسي ا فهي نفس اإلعراب، وتعريفهم لإلعراب: تغيير، هل هذا تغيير معنوي؟ وما يظهر من هذه الحركات 
 عالمات على ذلك المعنوي، أم أنه حسي بهذه العالمات، مسألة خالفية بين العلماء، األمر سهل ما في إشكال.

 ل"."باب األفعا
الكالم عن الكالم وأقسامه، واإلعراب وأقسامه شرع في بيان المعربات،  -رحمه هللا تعالى-لما أنهى المؤلف 

وعرفنا أن اإلعراب من أقسام الكلم يتناول األسماء واألفعال، وا عراب األفعال لشبهها باألسماء، المعرب من 
رع يشابه، فاألولى أن يقدم الكالم على األسماء الذي األفعال لمشابهته األسماء؛ ولذا سموه مضارع ا، يعني مضا

هو األصل، ويؤخر ما أعرب من أجل مشابهته االسم، لكنه قدم األفعال؛ ألن الكالم فيها قليل بالنسبة للكالم في 
 األسماء، فأراد أن يفرغ من هذا الكالم القليل ليتفرغ لتفصيل ما يتعلق باألسماء، وهو كالم كثير، أما بالنسبة

األفعال الفرق بين  "باب األفعال"للقسم الثالث وهو الحرف فال مدخل له في هذا الباب الذي هو اإلعراب، قال: 
األفعال واألعمال، لماذا ما قال: باب األعمال؟ ضرب: فعل ماض. لماذا ال نقول: عمل ماض، هم تواطئوا 

ب: فعل أمر، ولم يقولوا: عمل على هذه الكلمة )أفعال( ضرب: فعل ماض، ويضرب: فعل مضارع، واضر 
 ماض، وعمل مضارع، وعمل أمر؛ ألن الفعل أخص من العمل، فالعمل يتناول الجوارح والقلوب والتروك:

 إذا قعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدنا والنبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي يعمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلُ 
 

 فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذاك منتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا العمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل المضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتللُ  
 

مل أعم عمل، الصيام من أفضل األعمال، المقصود أن الع -عليه الصالة والسالم-سمى ترك العمل مع النبي 
من الفعل؛ ولذا كل تواطئوا على كلمة )فعل(، ولم يقولوا: عمل، والتقسيم السابق الذي هو أقسام الكالم، تقسيم 
الكالم إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى تقدم أن سببه أو وجه الحصر في هذا التقسيم المبني على االستقراء 

نفسها أو ال تفيد، فإن لم تفد معنى  في نفسها فهي الحرف، التام مرد ذلك إلى أن الكلمة إما أن تفيد معنى  في 
ن لم يقترن بحدث فهو االسم، ودرسنا هذا اليوم فيما  ن أفادت معنى  في نفسها إن اقترن بحدث فهو الفعل، وا  وا 

 يفيد معنى  في نفسه ويقترن بالحدث وهو الفعل.
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 "األفعال ثالثة: ماض ومضارع وأمر".
ثالثة، هل يمكن أن يوجد رابع؟ ماض: يعني حصل الفعل في زمن الماضي لزمن نعم، ماض ومضارع وأمر، 

ال قد يأتي الفعل بصيغة  التكلم، المتقدم والسابق لزمن التكلم، )ضرب زيد عمر ا(، ضربه وانتهى، هذا األصل، وا 
( سورة 1)] َفاَل َتْسَتْعِجُلوُه{}َأَتى َأْمُر َّللا ِ الماضي ويراد به المستقبل لتحقق الوقوع فكأنه واقع، كما في قوله تعالى: 

لكن األصل في الفعل الماضي للحدث الذي مضى وانتهى، )ضرب زيد عمر ا(، هذا الماضي، والمضارع:  [النحل
هو ما دل على حدٍث في الحال أو االستقبال، في الحال واالستقبال، )يضرب زيد عمر ا(، يضربه في الحال اآلن 

، والثا ا( هل يمكن إذا قلت لولدك أو أو يضربه مستقبال  لث: ما تمحض للمستقبل وهو األمر: )اضرب زيد 
ا(  ا( يكون قد ضربه وانتهى؟ لو قّدر أنه ضربه وانتهى وقلت له: )اضرب زيد  لغالمك أو لمتبوعك: )اضرب زيد 

ن يكون قد مضى، إنشاء أمر جديد، والحصر في األفعال الثالثة مرّده إلى االستقراء؛ ولذا الزمن ال يخلو إما أ
ما أن يكون الحال أو في االستقبال:   وا 

 متتتتتتتتتتتتتتتتا مضتتتتتتتتتتتتتتتتى فتتتتتتتتتتتتتتتتات والمؤمتتتتتتتتتتتتتتتتل غيتتتتتتتتتتتتتتتتب  
 

 ولتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعة التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي أنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فيهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
 
 

ما في غير األوقات الثالثة، ال يمكن أن يأتي أحد بوقت رابع، يعني الماء لما قسمه أهل العلم إلى ثالثة أقسام، 
قول: بأنه قسمين، والثالثة: طاهر وطهور ونجس يحتمل ومنهم من قسمه إال قسمين: طاهر ونجس هذا الذي ي

رابع؟ نعم، كيف؟ نعم زاد ابن رزينة المشكوك فيه؛ لكن بالنسبة إلى األفعال الثالثة التي بين أيدينا ما يمكن أن 
ا، بالتتبع واستقراء؛ ألن الزمان إما أن يكون قد مضى، أو سيأتي أو بينهما وهو الحال،   "ماضٍ يزيد رابع أبد 

قدم الماضي نظر ا لزمانه، فزمانه متقدم على أخويه، وثّنى بالمضارع؛ ألنه في الحال يحتمل  ومضارع وأمر"
األمرين الحال واالستقبال، والحال متقدم على االستقبال، وآخر األمر؛ ألنه متمحض لالستقبال وهو آخر 

تلزم التقدم في الذكر، ضرب وانتهى، يعني األزمنة، ظاهر، قدم الماضي نظر ا لوقته، يعني التقدم في الوقت يس
هل يمكن أن تقول: األحد والسبت والثالثاء واالثنين؟ ال، هكذا بالترتيب حسب وقوعها في الزمان، حسب تقدمها 
ال ال؟ إذ ا الماضي زمنه مضى، إذ ا هو متقدم على غيره، المضارع في  في الزمان ترتبها في الذكر، صح وا 

يعني المضارع المستقبل ال يختلف عن األمر؛ لكن باعتبار أن له احتمالين، الحال الحال أو االستقبال، 
واالستقبال نظر إلى الحال؛ ألن القسم الثالث القسيم لهذين النوعين متمحض االستقبال، نظير ذلك، لو قيل: 

حضة رجل وخنثى وامرأة، تنظير محسوس ما يخالف، تنظير بمحسوس، رجل متمحض للذكورة، امرأة متم
لألنوثة، هذا متقدم حقه التقديم، وهذه حقها التأخير، إذ ا الخنثى باعتبار مشابهته للرجل من وجه، وباعتبار 
مشابهته للمرأة من وجه وقع في الوسط، وهذه األفعال، الماضي انتهى، المضارع منه ما هو في الحال ينبغي أن 

مر، لكن ما يمكن قسم المضارع إلى قسمين، قسم يدرس يكون في الوسط، ومنه ما يكون في االستقبال فيشبه األ
ال مو ظاهر؟ ضرب:  في الحال، وقسم يدرس مع األمر في االستقبال؟ ال هو يدرس في موضٍع واحد، ظاهر وا 
فعل ماض، ويضرب: فعل مضارع، واضرب: فعل أمر، التمثيل ترتيب األمثلة على ترتيب األفعال في الذكر، 

 متوسط توسط مثاله، والمتأخر تأخر مثاله.المقدم مقدم مثاله، وال
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 شرح

 متن اآلجرومية
 

 معالي الشيخ الدكتور
  عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (3شرح متن اآلجرومية )

 م الخضيرالشيخ/ عبد الكري
 

 بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ن
 اقرأ:

 أما بعد: ،الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 .ا"فالماضي مفتوح اآلخر أبدً " :-تعالىرحمه هللا -قال المؤلف 

ا، مبني على الفتح باستمرار، الفعل الماضي مبني، واألمر مبني، إذ ا ما عندنا معرب ال ماضي مفتوح اآلخر أبد 
من األفعال إال المضارع؛ ولذا قيل له: مضارع؛ ألنه يضارع االسم فيعرب مثله، الماضي: )ضرب(، مبني على 

أو نون نسوة، )ضربا، ضربوا، ضربنا(، وهو الفتح باستمرار، طيب إذا اقترن بآخره ألف تثنية، أو واو جمع، 
ال ما يرد؟ )ضربوا، وضربنا(، هو في األصل مبني على الفتح، إذا  ا، يرد على هذا وا  يقول: مفتوح اآلخر أبد 
أردنا أن نقول: )ضربوا( ضرب: فعل ماض مبني على الفتح، والواو فاعل مبني على الفتح منع من ظهور 

لمناسبة التي هي الضمة، طيب )ضربا(، الحركة التي على الباء هي حركة الفتحة انشغال المحل بحركة ا
ال حركة اإلعراب التي هي من أصل الفعل؟ ماذا نقول؟   المناسبة وا 

 .......طالب:
 طيب هو في األصل )ضرَب( مفتوح.

 .......طالب:
والفعل مبني على الفتح، اآلن الباء مفتوحة، سواء جئنا باأللف أو حذفنا األلف، من األصل مفتوحة،  ؟كيف

 وجئنا باأللف، الواو قلنا: الضمة لحركة المناسبة؟ 
 .......طالب:

ال، هو من األصل مفتوح يا إخوة، مفتوح من األصل، اآلن )ضربوا( الضمة هذه على خالف األصل، 
؟ مناسبة و)ضرَب( جاءت على األصل فالفتحة التي على الباء هل هي حركة فتحة البناء أو فتحة المناسبة

األلف؟ بمعنى أنه لو كانت غير هذه األلف تغير الفعل، الخالف ال أثر له، والخالف موجود، الخالف موجود 
: )إَقوامة( أصلهالكن ال أثر له عملي، هذه حركة مناسبة مثلما قالوا: )إقامة( أصلها )إق وامة( ومنهم من يقول 

يقول: )إقَوامة( تحركت الواو )إقَوامة(، تحركت الواو وتوهم تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت... ومنهم من 
انفتاح ما قبلها فقلبت ألف ا، صار عندنا ألفين، األلف المنقلبة عن واو، واأللف األصلية، فحذفت إحداهما، يروى 

ثر كون سيبويه أن المحذوفة األصلية، وغيره يرون أن المحذوف الزائد، هو واحد، إحدى األلفين حذفت، لكن له أ
المحذوف األصلي أو الزائد؟ مثلما عندنا، وتجد أهل النحو ينشغلون بمثل هذه األمور، وهي ال أثر لها عملي، 
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)ضربوا( قلنا: فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة التي منع من ظهورها اشتغال المحال بحركته المناسبة، 
 ومثله: )ضربنا( الماضي مبني على الفتح، والذي يليه.

 األمر مجزوم أبًدا"."و 
ا، اآلن في الترتيب، في ذكر األفعال وفي أمثلتها، مقدم الماضي ثم  الماضي مبني على الفتح، واألمر مجزوم أبد 
المضارع ثم األمر، هنا قدم الماضي ثم أردفه باألمر، ثم ثلث بالمضارع، لماذا قدم األمر على المضارع؟ 

المضارع الكالم فيه كثير، سيأتي، مثلما أخر االسم عن الفعل، ظاهر  لمشابهة الماضي؟ والكالم فيه يسير، أما
ال قد يقول ماشيين على ترتيب معين، ماضي ومضارع وأمر، األمثلة )ضرب يضرب اضرب(  ال مو ظاهر؟ وا  وا 
 ماشي على نفس الترتيب، ثم جاء إلى ما يستحقه كل واحد من هذه األفعال فبدأ بالماضي، ثم ثّنى باألمر، وثلث
بالمضارع، مع أن األصل أن يقّدم المضارع على أخويه لماذا؟ ألنه يشبه االسم، وهو أشرف من الفعل والحرف، 

ر، كما أخر االسم لكثرة متعلقاته.  فلمشابهة االسم ينبغي أن يقدم، لكن لما كثر الكالم فيه، كثرت متعلقاته ُأخِّ
ال مبني على "ا"األمر مجزوم أبدً منه، يقول: األمر مجزوم، الماضي مبني على الفتح وانتهينا  ، مجزوم وا 

ال غير مبني؟ مبني، لماذا لم يقل كما قال غيره: مبني بما يجزم  : األمر مبني وا  ال كلهن واحد؟ أوال  السكون؟ وا 
به مضارعه؟ بمعنى أنه لو قلنا: )ضرب يضرب اضرب( اضرب: مبني على السكون، ومضارعه إذا قلنا: )لم 

، وهذا من األفعال الخمسة، ماذا نقول عن األمر يضرب( مجزوم بال سكون، لو جزم المضارع بحذف النون مثال 
ال مبني على حذف النون؟ مبني على حذف النون؛ ألن  إذا أسندناه إلى ألف االثنين )اضربا؟( السكون مقدر؟ وا 

ال مو بظاهر؟ ألنه يقول:  مثلما قلنا في ضرب  "ا"مجزوم أبدً حذف النون هو الذي يجزم به مضارعه، ظاهر وا 
ا.   مفتوح أبد 

ا، مبني على الفتح باستمرار، قد يكون آخره مضموم ا، قد  طيب، قد يكون آخر الماضي الذي قلنا: إنه مفتوح أبد 
ا؟ ألن هذا هو األصل فيه، وما عدا ذلك طارئ،  يكون آخره مجزوم ا، فكيف نقول: مبني على فتح آخره أبد 

ا، مبني على السكون، والغالب أن السكون هو المقرون بالبناء، والجزم المقرون األمر األصل فيه أنه مجز  وم أبد 
باإلعراب، الجزم، ال نستطيع أن نقول: إنه حركة بناء أو حركة إعراب، ال، مقارن للبناء لإلعراب الجزم، 

ى الفتح، ومرفوع والسكون مقارب للبناء؛ ألن عندنا حركات إعراب وحركات بناء، فرق بين منصوب ومبني عل
، هذا الذي اختاره "ا"واألمر مجزوم أبدً الرفعة عالمة إعراب، والضمة عالمة بناء، ومثله النصب والفتح، 

المؤلف، وقيل به، والذي اختاره غيره كثير من أهل العلم أنه مبني على ما يجزم به مضارعه فأنت إذا أردت أن 
ظر إلى مضارعه وأدخل عليه حرف جزم، وعامل األمر معاملة فان -فعل األمر–تعرف ما بني عليه هذا الفعل 

 المضارع.
 "والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد األربعة".

المضارع وهو القسم الثالث، وقلنا: إنه هو القسم المتوسط، لكن أخره المؤلف لسبب، وهذا السبب كثرة المتعلقات 
 ليتفرغ له، مثلما أخر االسم ليتفرغ له.
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رع، وعرفنا أنه سمي مضارع ألنه يضارع يعني: يشابه االسم، والمضارع ما تقدمه أحد حروف المضارعة المضا
ن شئت فقل: )نأتي( أو قدم وأخر وقل ما شئت، ألنه ال يقصد من هذه  األربعة التي يجمعها قولهم: )أنيت(، وا 

روف، يعني جعل الحروف األربعة في الكلمة معنى  بعينه، المركبة من أربعة حروف، إنما المراد ضبط هذه الح
كلمة واحدة من أجل ضبطها، )أنيت( فإذا قلت: )أضرب، أشرب، أنام( مضارعة مقترن بإيش؟ بحرف 

 المضارعة التي هي إيش؟ 
 .......طالب:

ال همزة؟ همزة )نضرب(، والهمزة للمتحدث المفرد، يتحدث عن نفسه بمفرده، والنون يتحدث عن نفسه  هي ألف وا 
ن معه: )نضرب، نأكل، نشرب( وقد يتحدث عن نفسه بالنون على سبيل التعظيم لنفسه، وقد ال يراد من وعن م

ا التعظيم، قد يراد منها التأكيد، يقول اإلمام البخاري  ن كان واحد  في صحيحه في  -رحمه هللا تعالى-النون وا 
فإذا قال  "وأوكد أثبت ليكون  الجميع بلفظ فتجعله واحدال فعل كدؤ ت والعرب" :[( سورة القدر1)]}ِإنَّا َأنَزْلَناُه{تفسير 

ا طالبه بنون الجمع، دل على أنه إما أنه يريد تعظيم نفسه، أو يريد تأكيد هذا  ا أوالده أو مهدد  شخص مهدد 
الفعل الذي أطلقه، والقرائن هي التي تحدد المراد، والياء )زيد يضرب(، هذا هو الحرف الثالث من حروف 

 ويخبر بها عن الغائب. المضارعة، 
 .......طالب:

إذا دلت القرائن، لو افترضنا أن المتكلم معروف بترفعه على الناس، القرينة تدل على إيش؟ التعظيم، وال يريد 
هذا الفعل الذي أطلقه، ال يريد أنه عازم على تنفيذه والحزم فيه، هنا يتمحض للتعظيم، لكن إذا لم يعرض بتعاظم 

ذا اجتمع األمران اجتمع ما ذكرت، لكنه فهم منه أن ه يريد تنفيذ وعزم على تنفيذ ما تحدث عنه، قلنا: التأكيد، وا 
 إذا عرف من حاله أنه يتعاظم ويتكبر، ويريد تنفيذ ما أطلقه من الفعل، قلنا: إنها للتعظيم والتأكيد. 

ا( هذه حروف المضارعة )زيد يضرب عمر ا(، هذا هو الحرف الثالث الذي هو الياء أنيت، و)هند تضرب د عد 
ال يصلح الحاضر؟ يخبر بها عن المفرد المذكر،  األربعة، فالياء: )زيد يضرب(، تستعمل متى؟ في الخبر وا 

 و)هند تضرب( يخبر بها عن المفرد المؤنث:
........................................... 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتن نتتتتتتتتتتتتتتتتتون توكيتتتتتتتتتتتتتتتتتد مباشتتتتتتتتتتتتتتتتتٍر ومتتتتتتتتتتتتتتتتتن

 

 وأعربتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا مضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارع ا إن عريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
 إنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاث كيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترعن متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتننتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون 

 

المضارع هذا األصل فيه أنه معرب، لكن إن اقترن به نون التوكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة بني، بني على 
ن اقترنت به نون اإلناث نون النسوة بني على السكون، )يرعن من فتن( النون التوكيد ال بد  إيش؟ على الفتح، وا 

 من يعرب؟  ))لينتهين أقوام((يفصل بينها وبين الفعل، أن تكون مباشرة، إيش معنى مباشرة؟ لم 
 .......طالب:

 الالم، نعم، موطئة للقسم، فيها جواب القسم، إذا قلت: )لينتهون( 
 

 .......طالب:
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والنون للتوكيد، ولماذا لم يبن على الفتح؟ ألنه فصل بين الفعل ونون التوكيد، بأي شيء؟ بواو الجماعة، الواو 
ال ال؟ اآلن الملفوظ به والمكتوب واو واحدة، فحذف إحدى  هذه الموجودة، ما وجدت إال واو واحدة، صح وا 

الواوين إما واو الجماعة أو واو الفعل؟ أيهما المحذوف؟ هي واو واحدة، إحداهما محذوف؟ أيهما المحذوفة؟ 
الحذف، أو أنه اإلشكال حذف واو الفعل يشكك في وجود عامل اقتضى حذفه، يشكك في وجود عامل يقتضي 

ن نظرت  يحذف من الفعل بغير عامل، وهذا... وحينئٍذ يختلط األمر بين العامل وغيره، ما تنضبط األمور، وا 
إلى الفاعل عمدة، والفاعل إذا دّل السياق عليه جاز حذفه مع إرادته، يعني إذا دل السياق عليه جاز حذفه مع 

 إرادته.
 "يجمعها قولك: )أنيت(".

جل -يح هذا الكالم أن الكسر ال يدخل األفعال، الكسر ما يدخل األفعال، لكن ماذا عن قوله اآلن تقدم توض
 لماذا ما حركنا بغير الكسرة؟ مو قلنا: الكسر ما يدخل األفعال؟  [( سورة المجادلة11)]}َيْرَفِع َّللاَُّ{: -وعال

 .......طالب:
يش يصير؟ )يرفَع هللا(؟ ما في ثقل؟ فلج أنا إلى الكسرة ألننا لو رفعنا، ألغينا عمل العامل، ولو )يرفُع هللا( وا 

ال ال؟ إذ ا ما لنا مندوحة عن الكسر الذي ال يدخل األفعال  نصبنا أوهمنا وجود عامل يقتضي النصب، صح وا 
ال موب ظاهر؟  يش السبب؟ ظاهر وا   فنبحث وا 

 .......طالب:
ء الساكنين صرنا ألغينا عمل عامل، وهو مجزوم بعامل؟ مو لو رفعناه، لو قلنا: يرفُع هللُا علشان َنِفّر من التقا

اللي جازمه عامل؟ جواب الطلب، أو جواب شرط مقدر؟ لو رفعنا ألغينا عمل العامل، واحنا مضطرين نحرك 
الفعل اللتقاء الساكنين، لو رفعنا ألغينا عمل العامل، لو نصبنا أوهمنا وجود عامل ناصب غير الموجود، إذ ا ما 

ال مو مدرك؟لنا من  دوحة من أن نوجد شيئ ا ال مدخل له في الباب كله لنبحث عن السبب األصلي، مدرك هذا وا 
 "وهو مرفوع أبًدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم".

يش اللي رفعه؟  ا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، الرافع ما الذي رفعه؟ )يذهُب( وا   مرفوع أبد 
 .......طالب:

ال من غ ير عامل، هذا تجرد عامل أو تجرد من العامل؟ اآلن عندنا فعل تجرد عن ناصب وجازم، تجرد عامل وا 
وفعل اقترن به ناصب أو جازم هذا الذي سيأتي، لكن الكالم في فعٍل تجرد عن ناصب وجازم، إذ ا نقول: هو 

ال ال؟ أ ال ال؟ نشوف مرفوع بالعدم، العدم يرفع؟ العدم بنفسه مو موجود علشان يؤثر، معانا يا إخوة وا  نتم معنا وا 
ال فاألصل أن الكتاب للمبتدئين اآلن عندنا عوامل  أن اإلخوة الموجودين كلهم طبقة واحدة، يعني جامعيين، وا 
لفظية، وعوامل معنوية، اآلن )زيد قائم( زيد: مرفوع لماذا؟ ألنه مبتدأ، مرفوع بإيش؟ باالبتداء، هل االبتداء عامل 

ال معنوي؟ معنوي، إ ذ ا التجرد عامل معنوي، وال يوجد عامل معنوي إال االبتداء والتجرد، بينما العوامل لفظي وا 
اللفظية، وهذا كتاب نبهنا عليه في أول درس، العوامل للجرجاني، فيه مائة عامل عوامل لفظية، وهو كتاب في 

ا كثيرة ، كتاب صغير مو بشيء، في غاية األهمية لطالب العلم، ومحل عناية وحفاوة من أهل العلم، وُشِرَح شروح 
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ا، وأما العوامل شروح ال تعد وال تحصى،  شرح الشيخ الفطاني مدري إيش؟ طيب هذا في الجملة، شرح طيب جد 
 شرح الفطاني طيب، بس ما ......، وهللا المستعان.

هو التجرد، ال فالمضارع يرفع إذا تجرد عّما يقتضي نصبه أو جزمه، وعرفنا أن الرافع له العامل المعنوي الذي 
يقول قائل: أن التجرد عدم والعدم ال يفعل، العدم ال فعل له فكيف يعمل؟ هو عامل معنوي، وليس بعامل لفظي، 
ذا حفظتموه  ال ما يحفظون؟ متن ترى في ثالث أو أربع ورقات ما هو بشيء؟ وا  مدري اإلخوة يحفظون المتن وا 

ا إذا سوفنا، وقلنا: بعدين إذا تخرجنا وتأهلنا ومدري إيش؟ اآلن يبقى، أقول: إذا حفظ في هذا السن يستمر، أم
خالص ما تحفظه، فالحفظ مهم، والدرس خمس أسطر، ستة أسطر، ما يزيد، ولو راجعنا عليه بعض الشروح، 

 وسبق في أول درس أن ذكرنا أميز الشروح لهذا الكتاب، من يذكرنا بها؟ 
 طالب: الكفراوي.

 ؟ الكفراوي، ميزة الكفراوي إيش
 طالب: اإلعراب.

اإلعراب، يعني ما يقرأه الطالب وينتهي منه يعني الطالب الذي يقرأ قراءة بحث في درس، وهم يقرؤون قراءة جرد 
في مثل هذه الكتب ال ينتهي منه حتى تتكون لديه ملكة إعرابية، هذه ميزته، من الشروح المهمة شرح العشماوي، 

ا يتعلق بالباب من قواعد وضوابط يحتاجها طالب العلم، شرح الشيخ خالد ويعتني بتوضيح المتن واألمثلة وذكر م
ا شرح طيب وواضح، كل هذه الشروح عليها حواش كثيرة، لكن مع األسف الشديد أنها أهملت  األزهري، أيض 
وأهدرت، ونظر ا لعدم احتياج طالب العلم إليها حسب زعمهم ودعواهم نفدت من األسواق، ما صارت تجي هذه 

شروح وهذه الحواشي، كانت أكثر ما يوجد في األسواق، لكن أوهم طالب العلم أنفسهم أنهم ليسوا بحاجة، هم ال
بحاجة إلى األمثلة، القاعدة، التمرينات، أسئلة، ويذلل لهم العلم، ويشوفوا إيش يدركوا بعد هذا؟ بعد تسهيل العلم 

ا شيء؟..... لكن لم كانوا يعانو  ن المتون، يقرؤون الشروح، يحضرون الدروس ويستفيدون بهذه الطريقة أدرك أحد 
ا، الذي يتعلم ويقول: أبي أتعلم بدون ما أحفظ، هذا يضحك على  من الحواشي هناك العلم، وال علم دون حفظ أبد 

 نفسه، ما يمكن. 
ب ستة عشر الكفراوي الجوازم هذه التي ذكرها المؤلف ثمانية عشر لما أعرب وأنا عهدي بالكتاب بعيد، لما أعر 

مثاال  بقي اثنان، قال: وا عرابهما كما مّر، كأنه مل، ما بقي إال اثنان، فال شك أن الكتاب بطريقته مملة، طالب 
العلم المتعود على الروحات والجيات ما يصلح له، العلم هذا متين، ويحتاج إلى تأسيس وتأصيل، ثم إذا فهمت 

وضبطته خالص انفتح لك الباب، كثير من طالب العلم  هذا الكتاب الصغير، خمس ورقات أو أربع فهمته
ال هما علمان  يعانون من العربية، ويعانون من األصول والسبب أنهم ما ولجوا إلى اآلن، ما دخلوا هذا العلم، وا 

 من أنفع العلوم لمن ولج.
 هذا يقول: لو ذكرت لنا أفضل الكتب إلعراب القرآن؟

، وا عراب -جل وعال-خير ما يعين على معرفة العربية العناية بكتاب هللا ذكرت كثير ا في مناسبات متعددة أن 
القرآن على وجه الخصوص؛ ألنه يفاد منه فوائد، يفاد منه إتقان هذا العلم الذي هو النحو والصرف، ويفاد منه 



38 
 

ا فهم القرآن؛ ألن فهم المعنى متوقف على معرفة اإلعراب، فطالب العلم إذا أنهى هذا الكتا ، أو أي أيض  ب مثال 
 كتاب في النحو خذ وطبق، أعرب الفاتحة إعراب تفصيلي.

بعض ما كتب في النحو للمبتدئين؟ أظنها األزهرية، المقدمة األزهرية، كتاب صغير أكبر من اآلجرومية بقليل، 
لو أن أعرب قصار السور في آخره لتمرين الطالب، فيستفيدون فوائد، أكثر من فائدة، مو بالنحو فقط مجرد ف

الطالب إذا فهم كتاب ا ودرس كتاب ا يأتي إلى القرآن ويعرب الفاتحة إعراب ا تفصيلي ا، ثم يقارن بين إعرابه وبين ما 
كتب في كتب إعراب القرآن، كتب إعراب القرآن له عناية قديمة عند أهل العلم وحديثة وما زالت العناية به قائمة، 

وا عراب القرآن للزجاج، والبحر المحيط جله إعراب، والزمخشري يعرب  فمن أول من أعربه العكبري، والنحاس،
كثير ا، وكتب التفاسير الكبيرة فيها إعراب وفيها عناية، لكن كتب متخصصة، فيه كتب كبيرة يعني إلعراب القرآن 

القرآن  ألفها المعاصرون، في الجدول وفي إعراب القرآن وبيانه لمحي الدين درويش هذا أفضل ما كتب، إعراب
وبيانه لمحي الدين درويش، إعراب تفصيلي ودقيق ويفيد طالب العلم، هو اإلشكال أنه ظهرت مع الطرق الحديثة 
للتدريس ثورة على القديم، كتب الحواشي، الكتب الصفراء، الكتب المعقدة، وال شك أنه نتج من هذه الثورة 

يش تضييع، يعني الكفراوي اآلن أظنه طبع طبعات جديدة منها  الطبعة العادية، مثل الذي معكم؟ الذي معكم وا 
 هي؟ 
 .......طالب:

إيه، رحمه هللا، يعني شروح المشايخ المعاصرين فيها سهولة، يعني مناسبة، التي معك أنت الكفراوي الظاهر، 
ها في هذا الكفراوي مجرد ما فيه حواش، لكن الحواشي فيها دقائق وضوابط وفوائد يحتاجها طالب العلم ال يجد

المطوالت، يعني حاشية الحامدي التي حذفت من الطبعة التي معك ما عليها حاشية، حاشية الحامدي التي 
حذفت فيها نفائس.... ال شك أن الطبع الجديد يفتح النفس، ويجعل الطالب يقرأ، لكن إذا عرف النتيجة وهو 

صبر على شدائد تحصيل هذا العلم، بصدد تحصيل علم، وعلم أساس ال يستغني عنه طالب علم، فعليه أن ي
العلم ليس باألمر السهل أو الهين يأتي اإلنسان ويقول: أنا وهللا أبي أحصل العلم .......؟ ما يجي، ولذلك 
تجدون من أشق األمور على النفس قراءة هذه الكتب المتينة المؤصلة، ومن أيسر األمور قراءة ذكريات ورحالت 

لى رجل ويقرأ وهو مرتاح، لكن ما تفيده، فلو أن الطالب يحفظ القدر المحدد وصحف ومجالت واإلنسان رجل ع
ا أو شرحين، وعندكم أوقات، من خير ما تنفق فيه األوقات، وتفنى فيه األعمار؛ ألن  قبل الحضور، ويراجع شرح 

ا لذاته إنما الدين مبني عليه، القرآن بلسان عربٍي مبين، النبي   -الصالة والسالم عليه-هذا العلم ليس مقصود 
تكلم بالعربية، فنحن محتاجون إلى هذا العلم، وال يمكن أن يتصدى أحد لتفسير القرآن وهو ال يعرف العربية، ما 

إال بواسطة العربية،  -عليه الصالة والسالم-يمكن الباب مغلق دونه، ال يمكن أن يفهم كالم الرسول على وجهه 
قرآن أو في السنة اختلف في إعرابها، اختلفت معانيها تبع ا الختالفها واختالف اإلعراب قد يوجد كلمات في ال

اإلعرابي، فال بد من معرفة هذا، فأوصيكم أوال  بالحفظ ال محيد عنه وال مفر وال مناص لمن هو عازم على طلب 
 العلم سواء في هذا العلم أو في غيره، والمراجعة قبل الحضور.

 .......طالب:
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فية تحتاج إلى سلم، هذا متن ما يكلف شيئ ا يعني، ما يكلف، فأنا ما أقول: احفظ أكثر من هو اإلشكال أن األل
نظم في الفن الواحد ما يصح، ما أقول لك: احفظ نظم اآلجرومية واحفظ األلفية، ال تضيع بهذه الطريقة، أو 

كل الصيد في جوف  احفظ الملحة واحفظ األلفية، إن كانت الهمة تسمو لحفظ األلفية ال عطر بعد عروس،
الفراء، لكن إذا كانت الهمم ما تسمو إلى هذا وحفظ ألف بيت في مثل هذا الفن صعب على كثير من الناس، 
ويبخل بحافظته على مثل هذا، يقال له: احفظ هذه على األقل، والملحة املح بها كالمك، يعني إن لم تستطع 

ال فاأللفية ما يعدلها شيء.   حفظ األلفية، وا 
 :........طالب

هذه؟ إال منظومة، العمريطي نظمها، نظمها كثير، من أسهلها نظم العمريطي، ومن نظمها نظم األلوسي نعمان، 
ال ما تلقونه، سليمان له عناية بالمتون، الشيخ سليمان له عناية في هذه  وهو نظم جيد، لكن ما أدري تلقونه وا 

ا الحداد له نظم، نظمها كثير من أهل العلم، والشنقيطي هذا المتون، في ابن نبهان الحضرمي له نظم، وفيه أيض  
ا نظم ال بأس به، لكن من أسهلها نظم العمريطي.  اسمه عبيد ربه؟ إيش اسمه؟ إيه نظمها أيض 

 "فالنواصب عشرة: وهي أن ولن".
لم يبق من األفعال لما تقدم الكالم على األفعال وما ينتابها من بناء وا عراب، وأن الماضي مبني، واألمر كذلك، و 

مما يعرب إال المضارع، ولهذا سمي مضارع ا يعني يماثل ويشابه، المضارعة المماثلة والمشابهة، فهو مماثل 
لالسم في إعرابه، المضارع عرفنا أنه يعرب فيرفع إذا تجرد عن الناصب والجازم، وهذا تقدم فإذا قلت: )يذهب 

وع لتجرده عن الناصب والجازم، وعرفنا أن التجرد عامل معنوي زيد( أو )يأكل عمرو( فيأكل: فعل مضارع مرف
كاالبتداء الذي يرفع به المبتدأ، وهذا تقدم، وأما بقية العوامل فهي لفظية، وهي نحو مائة عامل أفردت 

 بالتصنيف. 
ذ ا من العوامل اللفظية النواصب والجوازم، ذكر المؤلف النواصب العشرة، وذكر الجوازم وعدتها ثمانية ع شر، وا 

نما تجزم في الشعر خاصة، فإذا ذكر في الجوازم ثمانية  لم يعدها؛ ألنها غير مضطردة، ال تجزم باضطراد وا 
عشر، والنواصب عشرة، والكتاب ألف للمبتدئين، لصغار الطالب، فماذا أبقى للكبار؟ المقصود أنه استوعب 

 الجوازم.
 طالب:.......

ذ ا ف ذا أفردت الم األمر والم النهي والم الدعاء والم االلتماس تسعة عشر؟ ال ثمانية عشر، وا  ي الشعر خاصة، وا 
كم تصير هذه؟ وال األمر وال النهي، إذا أفردتها تبلغ الثالثين، وهذا مفترض أنه للمبتدئين، يعني النواصب عشرة، 

ظيفة المتممة؛ ألن لو اقتصر على الستة الواضحة التي نصبها ظاهر آلحاد الطالب، ثم مرحلة ثانية تكون و 
هناك كتاب اسمه )متممة اآلجرومية( أودع فيها ما في هذا الكتاب وزاد عليه ما يناسب المتوسطين؛ لتكون 
كالمرقاة إلى ما فوقها من كتب النحو، وكذلك الجوازم لو اقتصر منها على األمور الظاهرة التي ال خالف فيها، 

 .-إن شاء هللا تعالى-ود على ما سيأتي تفصيله وترك ما فيه خالف و ما الجزم فيه مقيد بقي
 "فالنواصب وهي أن ولن".
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 الفاء هذه إيش معناها؟  "فالنواصب عشرة"
 .طالب: الفصيحة

 إيش معنى الفصيحة؟
 كيف؟ فاالسم يعرف بالخفض....، جواب شرط مقدر، واقعة في جواب شرط مقدر، إذا عرفت هذا فالنواصب.

ذن وكي والم  كي، والم الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو". "وهي: أن ولن وا 
النواصب عشرة وهي: أن: مثالها: )أحب أن تفهَم( )أوّد أن تجتهَد( )يعجبني أن تنجح( هذه ناصبة، فالفعل 

 المضارع منصوب بأن، قد تهمل )أن( فال تنصب: 
 مّنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم وأن ال تشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعرا أحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا    علتتتتتتتتتتتى أستتتتتتتتتتتماء ويحكمتتتتتتتتتتتا أن تقتتتتتتتتتتترآن

 

 هملة ال تعمل، أو لم ُتعمل. هذه م
( سورة 12)]}َعِلَم َأن َسَيُكوُن{شرط )أن( أن تكون ناصبة، ماذا يشترط لها أن تكون ناصبة؟ أال  تسبق بعلم، 

 كملوا؟ [المزمل
 طالب:.......

ال مرفوع؟   سيكون منصوب وا 
 طالب:.......

 لماذا؟ 
 طالب:.......

( حرف التوكيد ال ال، ما أهملت هذه، هذه غير )أن( الن اصبة؛ ألن )أن( إذا سبقت بالعلم صارت مخففة من )أن 
والنصب، والتقدير )علم أنه سيكون( واسمها ضمير الشأن، وسيكون الجملة خبر )أن( المخففة من الثقيلة، إذا 

(، إذا سبقت بت)ظن( )ظننت أن سينجحوا( أو )سينجح ا( عرفنا سبقت بعلم لم تعمل، وحينئٍذ تكون مخففة من )أن 
أنها إذا سبقت بعلم ال تعمل، بل ال تكون أن الناصبة، هي غيرها، إذا سبقت بظن؟ جاز األمران، جاز النصب 
وعدمه، جاز النصب على أنها هذه حرف مصدري، وجاز الرفع على أساس أنها مخففة من الثقيلة كالمسبوقة 

 بالعلم. 
وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، إذا سبقت )لن( بالعلم  )لن تنجح( تنجح: فعل مضارع منصوب بت)لن( "أن ولن"

ال ما تعمل؟  سيكون انتهينا من هذه، تعمل، ليست مثل )أن(  [( سورة المزمل12)]}َعِلَم َأن لَّن ُتْحُصوُه{تعمل وا 
 به حذف النون. فالمضارع منصوب بت)لن( وعالمة نص [( سورة البقرة81)]}َوَلن َيَتَمنَّْوُه{ }َعِلَم َأن لَّن ُتْحُصوُه{

ذن"أن ولن  عندنا )إذن( في النواصب، و)إذ ا( في الجوازم، وهي ال تجزم إال في الشعر خاصة، إيش الفرق  "وا 
 بين )إذن( الناصبة و)إذ ا( الجازمة؟ 

 .......طالب:.
 فيها نون وتلك فيها تنوين، نعم. 

............................................ 
 

ذا تصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبك خصا     صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة فتحمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلِ وا 
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ال بالتنوين الناصبة؟  إذا، فعندنا )إذن(، )إذن( هذه تكتب بالنون وا 
 ......طالب:..

إيه هي جواب لمن قال: )أزورك؟( تقول: )إذن أكرَمك( من قال: )سوف أزورك( أو )أزورك( تقول: )إذن 
ال تنوين؟  يش تقول؟ نون وا  ال تنوين؟ )حينئٍذ( ها وا   أكرَمك( وهذه نون وا 

 .....:...طالب
يش المانع أن تكون تنوين ا؟ ألف وفوقها فتحتين؟   طيب لكن التي عندنا إذن، )إذن أكرمك( وا 

 .....طالب:...
 يعني إذن نونها مثل نون األُذن هذه؟ 

 .....طالب:...
ال ال؟ النون هذه أصلية في الكلمة؟ المبرد يقول: وددت أن تكوى يد من يكتب هذا  .... طيب ..... تنوين وا 

ال نون؟ يعني نونها من أصل الكلمة مثل األذن؟   التنوين بالنون، يبي يكوي يده. إيش أصلها تنوين وا 
 ..طالب:.....

أو خالف، بالخالف، نقول خالف وترتاح، )إذن( إذا وقعت في جواب من يقول: )أزورك( فتقول: )إذن أكرَمك( 
 تنصب، فهي ناصبة. 
ذن وكي"  (. كي )اجتهد كي تنجحَ  "أن ولن وا 

 ..طالب:.....
ا.  خالف، المبرد يقول: ما تكتب بالنون أبد 

 ..طالب:.....
 ال تثريب عليك، بس ال بد من الترجيح، رّجح، األكثر على أنها تكتب بالنون. 

 ..طالب:.....
ال النون، التنوين نون ساكنة.   وهللا المسألة خيارية إذا وضعت تنوين وا 

ذن وكي" المضارع منصوب بكي وعالمة  [( سورة الحشر5)]}َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة{َح( )اجتهد كي تنج "أن ولن وا 
 نصبه الفتحة.
 ..طالب:.....

يش نحن قلنا؟ النصب متجه إلى إيش؟ كي ناصبة ألي شيء؟   الم كي، وا 
 ..طالب:.....

جحود وهي الواقعة في إيش؟ في خبر كان والم ال [( سورة الحديد18)]}ِلَئالَّ َيْعَلَم َأْهُل اْلِكَتاِب{أين المضارع؟ الم كي 
األمثلة كثيرة، المقصود أنها واقعة في خبر كان المنفية، فال بد  [( سورة األنفال22)]}َوَما َكاَن َّللا ُ ِلُيَعذِ َبُهْم{ المنفية،

أن تكون في خبر كان، وأن تكون كان منفية، يعني ال بد أن تكون في خبر الكون المنفي، وهذه تسمى الم 
ذ ا وكي والم كي والم الجحود، ستة،  الجحود، والمضارع بعدها منصوب بالم الجحود، كم مضى اآلن؟ أن ولن وا 
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و)حتى( على الخالف هل هي تنصب بذاتها، األربعة األولى تنصب بذاتها، وما بعدها محل خالف، )حتى( 
، فتقول: )أسير حتى أدخل البلد( وأدخل: منص وب بت)حتى( أو بت)أن( المضمرة بعد على أن يكون فعلها مستقبال 

حتى على الخالف المعروف، إذا كان فعلها ماضي ا من حيث المعنى كما إذا قلت: )سرُت حتى أدخُل(؛ ألنه 
ا.   السير والدخول قد انتهى وحينئٍذ ال تنصب، هذه سبعة، الثالثة الباقية والكالم فيها تفصيله يطول جد 

مرة وجوب ا بعد واو المعّية أو فاء السببية، أو أو، واو المعية، وفاء السببية وهو في الحقيقة النصب بأن المض
تضمر بعدها )أن( وجوب ا إذا وقعت في جواب أحد تسعة أشياء، إذا وقعت في جواب أحد تسعة أشياء )األمر 

، )األمر والنهي والنهي والدعاء والعرض والتحضيض واالستفهام والتمني والرجاء( بقي واحد؟ السؤال واالستفهام
 والدعاء واالستفهام والعرض والتحضيض والنفي والتمني والرجاء( من يعيدها؟ نعم أعدها، طيب: 

 تمتتتتتتتتتتتتتتتتتتن  وارج كتتتتتتتتتتتتتتتتتتذلك النفتتتتتتتتتتتتتتتتتتي قتتتتتتتتتتتتتتتتتتد كمتتتتتتتتتتتتتتتتتتال    متتتتتتتتتتتر وادع وانتتتتتتتتتتته وستتتتتتتتتتتل واعتتتتتتتتتتترض لحظهتتتتتتتتتتتم
 

 تسعة أشياء، نريد مثال لمضارع منصوب بت)أن( مضمرة بعد واو المعية الواقعة في جواب األمر.
 .ب: ال تنه عن خلٍق وتأتيَ طال

هذا نهي، ال تنه عن خلٍق وتأتَي، الواو واو المعية، وتأتَي: فعل مضارع منصوب بت)أن( المضمرة بعد الواو لكن 
هذا المبحث لو ألحق بت)أن(، وتكون أن الناصبة مظهرة ومضمرة، وما فصلت هذا التفصيل، أال يكون أولى؟ أن 

ال ال؟ ألنها منصوب بت)أن(، حتى المظهرة وأن المضمرة مبحث واحد ، ومتى تضمر )أن( ومتى تظهر؟ صح وا 
ال )أن( المضمرة بعده؟ يمكن أن يلحق بت)أن(، لكن )حتى(  الحرف )حتى( المختلف فيه هل النصاب )حتى( وا 
على الخالف الذي فيها النصب فيها أظهر من النصب بواو المعية أو فاء السببية؛ ألن ما في أحد يقول: أن 

 الناصب هو الواو أو الفاء، الناصب أن مضمرة بعد واو المعية وفاء السببية. 
 ..............................................    ال تنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن خلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٍق وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأتَي مثلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته

 

 تأتَي: فعل مضارع منصوب بت)أن( المضمرة وجوب ا بعد واو المعية الواقعة في جواب النهي. مثال لألمر؟
 طالب: 

 س عبـــــــــــــــــاءٍة وتقـــــــــــــــــَر عينـــــــــــــــــيولـــــــــــــــــب
 

 ............................................. 

هذا منصوب بإيش؟ والواقعة في جواب إيش؟ واقعة في جواب إيش؟ واقعة بعد االسم المحض، لو ذهبنا نفصل  
 ونأتي بكل ما يتعلق بالباب، هذا من المطوالت، هذا من األلفية وشواهدها وشروحها. 

 ..طالب:.....
عم، ال، نحن يا هلل نعبر عن الذي عندنا اآلن؛ ألنه المؤلف زائد كالمه مو بناقص نكمله، زايد والكتاب مؤلف ن

 للمبتدئين، يكفينا مثال بالنسبة لواو المعية، وهذا من أوضحها:
 ..............................................    ال تنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن خلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٍق وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأتَي مثلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته

 

 واقعة بعد النهي. طيب؟ الفاء، فاء 
 ..طالب:.....
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؟ يعني إن تذاكر على الخالف هل هو طلب أو جواب شرط  ال مو ماشي، فيحل  نعم، ذاكر، ماشي المثال وا 
 مقدر معروف، ويحتاج إلى فاء وقوعه في جواب الطلب، ال يحتاج؟ إيش المثال الذي ذكرته؟ 

  .[ـه( سورة ط18)]}َواَل َتْطَغْوا ِفيِه َفَيِحلَّ{طالب: 
يحل: فعل مضارع منصوب بت)أن( مضمرة وجوب ا بعد فاء السببية الواقعة في جواب  }َواَل َتْطَغْوا ِفيِه َفَيِحلَّ{

هذه من أمثلتها،  ((هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فأعطيه؟))هل من سائٍل النهي، 
 النصب بت)أن( المضمرة بعد أو: 

 ..............................................    رَك المنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتىألستستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهلن الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعب أو أد
 

و)أو( هذه بمعنى )حتى( يعني ألستسهلن األمور الصعبة حتى أدرك ما أتمناه، فت)أدرَك( منصوب بت)أن(  
 المضمرة بعد )أو( الواقعة في جواب إيش؟ قسم، في جواب القسم المقدر. 

 .......طالب:
مصدر، لكن عملها في المضارع النصب، على كل حال الخالف في الدقائق هل الجوازم إيه هي تجر ال

الناصب الالم أو كي التي هي بمعناها مسألة تحتاج إلى تفصيٍل كثير دقيق، يعني لو رجعنا إلى األشموني مثال  
إلى وقٍت  والحواشي عليه أو شرح المفصل والكتب مطولة فيها هذه الدقائق وهذه العلل، والخالف فيها تحتاج

 طويل.
 الجوازم يقول: ثمانية عشر، عدوها، ورقموا هذه الجوازم، كم؟ 

 .......طالب:
ا  أنت عديتهن أو على كالمه هو؟ أو واحد وعشرين؟ إذا عددنا )ال( اثنتين، و)الالم( اثنتين، تصير واحد 

ذا قلنا: ال الناهية وال الدعاء واحدة، والم األمر والم الدعاء وا حدة صارت تسع عشرة، وعددنا مع ذلك وعشرين، وا 
ال ما عديتوا؟   )إذ ا( في الشعر خاصة، عديتوا وا 

 .......طالب:
 كم؟ إيه هذا إذا فصلنا ال الناهية عن ال الدعاء، يعني بالبسط واحد وعشرين....اقرأ.

 "والجوازم ثمانية عشر وهي: لم ولما".
ضارع وتكون حينئٍذ حرف نفي وجزم وقلب )زيد لم يذهب( هل )لم ولما وألم وألما( )لم( هذه تدخل على الفعل الم

ا أو قصدك أنه لم يذهب أمس أو قبل هذا الكالم، نعم ألنها قلبت الفعل من  يمكن أن تقول: زيد لم يذهب غد 
مضارع إلى ماضي، تدخل على المضارع فتقبل معناه إلى المضي وتجزمه وتنفيه، نفي وجزم وقلب، )لم يذهب( 

مضارع مجزوم بت)لم( وعالمة جزمه السكون، إذا كانت تقلب معنى الفعل المضارع إلى الماضي هل يذهب: فعل 
يجوز أن تدخل على الماضي، يجوز أن تدخل على الماضي، كيف؟ ال ما يجوز تدخل على الماضي، لكن من 

خل على الماضي، الطلبة النابهين لما سئل تدخل على الماضي؟ قال: نعم، ثم أدرك أنه أخطأ، ألنها ما تد
ا من هذا المأزق الذي وقع فيه، قال: تدخل على الماضي، يقول الناظم، هو الناظم هو الذي أنشأ بيت ا  فخروج 

 انتحله وخالف فيه القواعد، يقول: 
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 كلتتتتتتتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتتتتتتتعى ولتتتتتتتتتتتتتتتم دعتتتتتتتتتتتتتتتى ولتتتتتتتتتتتتتتتم رضتتتتتتتتتتتتتتتي    وجتتتتتتتتتتتتتتتتتوزوا دختتتتتتتتتتتتتتتتتول لتتتتتتتتتتتتتتتتتم علتتتتتتتتتتتتتتتتتى المضتتتتتتتتتتتتتتتتتي
 

ها أنه سئل عن دخول )لم( على المضي، قال: أيوه حداد أي حداد؟ عندك أبيات؟ إيش؟ إال هذه القصة، قصت
 نعم، لما رأى أن المسألة ما هي صحيحة لّفق هذا البيت. 

 طالب:.......
 كيف؟ كمل، )كلم سعى ولم دعى ولم رضي(.

هذا مثل الشخص الذي جيء به للرشيد عنده خفة في اليد بحيث يغرس اإلبرة في األرض، يلقيها فتنغرس في 
رى فتدخل في جوفها، ثم يدخل الثالثة فتدخل في جوف الثانية وهكذا إلى المائة، قال: األرض، ثم يرسل األخ

ال ما يصلح؟ ما تجي؟ ال ال مو محتاج، لكنه عمله يدل على  أعطوه مائة درهم واجلدوه مائة جلدة، يصلح وا 
نفع، استحق الجلد براعة، على براعته أعطاه، رجل موهوب، فيستحق مكافأة، لكنه ضّيع هذه الموهبة بما ال ي

 ومثله صاحب البيت، ال شك أنه تخلص، فيستحق مائة ومائتين. 
يعلم: مضارع مجزوم بت)لما(  [( سورة آل عمران161)]}َوَلمَّا َيْعَلِم َّللا ُ{)لم( و )لما( قلنا: )لم يقم زيد( و)لما يقم زيد( 

 [( سورة الشرح1)]}َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك{)لّما( مثلها، والثالث والرابع )ألّم وألّما( وهي )لم( التي زيد عليها الهمز، و
فنشرح: مجزوم بألم وعالمة جزمه السكون، )ألم ا( مثل )لّما( تزاد عليها همزة، )ألم ا يقم زيد؟(، )ألّما يأكل 

ال حرف؟ )ألما يقم زيد؟( يقول الناظم: يش تصير؟ ألم ا فعل وا   عمر؟( ألما هذه وا 
نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي إذ متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول: يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاللهم يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاللهم    دث  ألتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم  وا 

 

 هذه هي ذي؟ صحيح، هذه غيرها، الذي عندنا الحرف الجازم للمضارع، نحط بالنا من هذه األمور.
 "وألم وألما والم األمر والدعاء".

زوم بت)الم( ينفق: مضارع مج [( سورة الطالق5)]}ِلُينِفْق ُذو َسَعٍة مِ ن َسَعِتِه{الم األمر، والم الدعاء، الم األمر 
ال  [( سورة األنعام112)]}َوِلَتْصَغى ِإَلْيِه{األمر وعالمة جزمه السكون  الالم هذه )ولتصغى( أمر، هل هي الم أمر وا 

يش نطقها؟   ال؟ وا 
 طالب:.......

يش تصير؟ الم التعليل أو الم الصيرورة؟ وهذا علة ألي شيء؟ هات؟ إيش اللي قبلها؟  }ُيوِحي إيه ياهلل وا 
-111)]َوِلَتْصَغى ِإَلْيِه{*  ُهْم ِإَلى َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروًرا َوَلْو َشاء َربَُّك َما َفَعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما َيْفَتُرونَ َبْعُض 
 تعليل.  [( سورة األنعام112

ال الالم هذ [( سورة الزخرف55)]}َوَناَدْوا َيا َماِلُك ِلَيْقِض َعَلْيَنا َربَُّك{والم الدعاء،  ه الم الدعاء، اللي في اآلية وا 
 اللي...؟ 

 طالب:.......
 و)يدُع( إعرابه؟  [( سورة اإلسراء11)]}َوَيْدُع اإِلنَساُن{
 طالب:.......
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إيه، ما حدف منه شيء؟ مضارع )يدعو( بالواو أصله، إيه وين الواو؟ اآلية فيها واو؟ ليس فيها، ياهلل جيبوا لكم 
 شيء قبل ما تختلفوا. 

ياهلل أعرب؟ هو ثقيل إذا قلت: نبغي؟ هو )يدُع( بدون واو، وليس بثقيل  [( سورة الكهف46)]َك َما ُكنَّا َنْبِغ{}َذلِ 
 )يدعو( كما هو األصل.

 طالب:.......
ها بدون واو يا إخوة ال تشككون بنا، ال ال، ال تشككون بنا، إيش اللي جزم الفعل وحذف الحرف من آخره في 

ال هو في أصل مرفوع، ما دخل عليه  )يدعو( وفي )نبغي(؟ ال هو مرفوع، اتباع ا للرسم العثماني، وا  الرسم وا 
 عامل جازم. 
 طالب:.......

ال بدون؟ أو موضعين؟ أو في موضع بالياء وموضع بدون؟  [( سورة األعراف151)]}َمن َيْهِد َّللا ُ{للتخفيف؟  بياء وا 
وأطعنا؟ خالص يا أخي ما يحتاج تخفيف هذا، )نبغي( ما فيها  الذي قال: التخفيف هذا أو اتباع ا للرسم وسمعنا

 أدنى ثقل، و)يدعو( ما فيها أدنى ثقل. 
 طالب:.......

ال ال ما في إشكال، يا أخي حّنا أمة متبعة، لنا سلف سمعنا وأطعنا ما لنا كالم، فاتفق عليها الصحابة هكذا، ما 
  ألحٍد كالم، القواعد كلها ينبغي أن تغّير لهذا.

 طالب:.......
يش اللي يحذفها؟ نقول: تخفيف؟   ال ال، ألنك لو قلت: للتخفيف إيش الذي حذف الياء في )يهِد والمهتِد( وا 

 طالب:.......
يش يعني؟  ال وا   تخفيف في موضع وتثقيل في الموضع وا 

 طالب:.......
ال  [( سورة الرعد8)]ِبيُر اْلُمَتَعاِل{}اْلكَ  ال، ال، ال هو الذي يمكن يقبل في رؤوس اآلي، في مراعاة رؤوس اآلي وا 

األصل )المتعالي( فمثل هذا مراعاته برؤوس اآلية ما فيه شيء، لكن تقول: تخفيف في موضع والثاني؟ ما 
تجي، نقول لك: هكذا وقفنا على هذا، هكذا تلقينا، وهكذا رسموا الصحابة واتفقوا عليه، وال ألحد كالم، فاتباع 

ال قواعد نحو؟ ال يا الرسم ال بد منه، ال  بد من اتباع الرسم، ما يجي واحد يجتهد يقول: ال بطبق قواعد إمالء وا 
}ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا  أخي، إن بغيت تطبق ما تقدر، هناك أمور تعترض لك، شيء يقصم ظهرك، إن بغيت تطبق

يش تسوي بعدين؟ على كل حال التخريج بقدر أو في موضع ها  [( سورة البقرة41)]َوالَِّذيَن َهاُدوْا َوالنََّصاَرى{ وا 
الذي هو القرآن أفصح  -جل وعال-اإلمكان مطلوب، لكن إذا لم يوجد عامل إيش تسوي؟ والمجزوم به كالم هللا 

 الكالم، وهو المعجز بلفظه ومعانيه.
 طالب:.......
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تقدر في كلمٍة في أثناء الكالم، والمقيمي؟ أنت إذا قدرت في متأخر بعد استكمال )إن( ال بأس ما يخالف، لكن 
 ثم ترجع إلى اإلعمال بعده. 

 طالب:.......
 ما معنا إال التسليم يا إخوة..... 

 ........طالب:
 ال، ال، ما في إال اتباع الرسم في مثل هذا، ويبقى أن القواعد التي وضعها أهل العلم أغلبية.

 ........طالب:
 ..... منه شيئ ا، القرآن له قدسيته ينبغي أن نعدل كالمنا وقواعدنا عليه، نعم، كيف؟ إحنا عندنا القرآن قدسية ال

يعني إذا تنازع أهل العلم في االحتجاج بالحديث في قواعد اللغة والخالف له وجه باعتبار جواز الرواية بالمعنى، 
تطاول على القرآن؟ ويحتمل أن يكون التغيير ممن جاء بعد ممن أحتج به في لغة العرب، هذا....، لكن كيف ن

 ما يمكن، ما لنا إال أن نسلم، وبهذه الطريقة نسلم من ازدواجية واضطراب...، نجعل القرآن هو المرجع في هذا. 
 ........طالب:

، البخاري،  الذي رّجحه البغدادي وغيره وجمع من أهل العلم أنه يحتج به، لكن إذا نظرت إلى الصحيحين مثال 
ال بعد بّشار؟ بّشار بن برد يحتج به، يجعلونه الحد الفاصل، لكن شيوخ البخاري شيوخ البخاري من قبل بشّ  ار وا 

ال بعده؟   قبله وا 
 ........طالب:

 وفاته كم؟ 
 ........طالب:

 ال، بشار، البخاري كلنا نعرف وفاته، متى كانت وفاة بشار بن برد؟ 
 ........ طالب:

 ي. إيه بهذه الحدود، يعني في منتصف القرن الثان
 ........ طالب:

يش قلنا: )لم ولّما وألم وألّما والم األمر والدعاء( الم األمر )لينفق( والدعاء )ليقض( و)ال( في النهي والدعاء  وا 
هذا إيش؟ دعاء، و)ال( في النهي، قضينا من النهي، )ال( في النهي والدعاء،  [( سورة البقرة114)]}َربََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا{

 ة مثالها؟ )ال( الناهي
 ال تنَس ذكر هللا طالب:

)ال تنَس ذكر هللا( وهذه يكثر فيها الخطأ من اإلخوة الذين فيهم شيء من الحرص في تذكير المسلمين باألذكار 
)ال تنسى قراءة آية الكرسي( )ال تنسى كذا( يعلقونها في المساجد، يثبت األلف، هذا خطأ، نعم كل هذا خطأ، 

 لناهية بحذف عالمة الجزم وحذف حرف العلة. المضارع مجزوم بت)ال( ا
 ........ طالب:
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كيف؟ بدون، )ال تنس( وعليه فتحة، في صناديق البريد القديمة مكتوب عليها نحت: )ال ترمي( مدري إيش قال؟ 
 الظرف خارج الصندوق أو داخل نسيتها، لكن المقصود أنه خطأ.

ن وما".  "وال في النهي والدعاء وا 
ن وما، إن، ا ا، والبقية وهي ضعفها تجزم وا  لجوازم السابقة: )لم ولما وألم وألما والالم وال( هذه تجزم فعال  واحد 

فعلين: األول منها: )إن( )إن تذاكر( )إن تجتهد( جوابه: تنجح، )إن تخلص تفلح( فتجزم فعلين، األول اسمه 
بت)إن( األول: على أنه فعل شرط، فعل الشرط، والثاني: جوابه وجزاؤه، )إن تجتهد تنجح( وكالهما مجزوم 

 والثاني: على أنه جوابه، هذه إن، والتي بعدها )ما( مثالها؟ 
 طالب: ما تزرع تحصد. 

في مثالك )ما( هذه  [( سورة البقرة185)]}َوَما َتْفَعُلوْا ِمْن َخْيٍر َيْعَلْمُه َّللا ُ{ أحسن منهتجي )ما تزرع تحصد(؟ 
}َوَما َتْفَعُلوْا ِمْن َخْيٍر ذي تزرعه تحصده( يعني )ال( في باب النهي والدعاء موصولة ترى، )ما تزرع( يعني )ال

)ما( هذه اسم شرط جازم، تفعلوا: فعل الشرط مجزوم وعالمة جزمة حذف النون، يعلمه: جواب  َيْعَلْمُه َّللا ُ{
ا.   الشرط مجزوم أيض 

( سورة 5)]}َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيًرا َيَرُه{به(،  و)من( )من يفعل الخير ال يعدم جوازيه(، )من يعمل خير ا يجزَ 
 .يفقهه(( ا))من يرد هللا به خير   ،[الزلزلة

ها  [( سورة البقرة116)]}َواَل َتُقوُلوْا ِلَمْن ُيْقَتُل ِفي َسبيِل َّللا ِ َأْمَواٌت{في قوله تعالى:  (أموات) يقول: ما إعراب كلمة
؟(. )وال تقولوا لمن يقتل  ال أموات   في سبيل هللا أموات ا وا 

 أمواٌت.  طالب:
 بالرفع. 
 ....... طالب:

(، والجملة مقول القول، والجملة مقول القول، اآلية الثانية:  }َواَل َتْحَسَبنَّ ال هي خبر، خبر للمبتدأ، )هم أموات 
 فهنا فرق. [( سورة آل عمران148)]الَِّذيَن ُقِتُلوْا ِفي َسِبيِل َّللا ِ َأْمَواًتا{

ذ ما".  "ومن ومهما وا 
 مثالها؟  من وما ومهما"و "ومهما، 
 ....... طالب:

)مهما تأتنا( فعل الشرط: تأتنا،  [( سورة األعراف121)]}َمْهَما َتْأِتَنا ِبِه ِمن آَيٍة لِ َتْسَحَرَنا ِبَها َفَما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنيَن{
ال ما جزمت؟   في محل جزم جواب الشرط:جوابه )فما نحن( طيب جزمت وا 

ن خالهتتتتتتتتتتتتتتتا تخفتتتتتتتتتتتتتتتى علتتتتتتتتتتتتتتتى النتتتتتتتتتتتتتتتاس تعلتتتتتتتتتتتتتتتمِ     مهمتتتتتتتتتتتتتتا تكتتتتتتتتتتتتتتن عنتتتتتتتتتتتتتتد امتتتتتتتتتتتتتترٍئ متتتتتتتتتتتتتتن خليقتتتتتتتتتتتتتتة  وا 
 

 هذا جوابه. 
 بعده )إذ ما( مثاله؟ المثال؟ 

 طالب:.......
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)إذ ما تأكل آكل( )إذ ما تقرأ تستفد( ترى المثال الذي يصلح الكلمة قد ال يصلح من حيث السياق لكلمٍة أخرى، 
ي الظاهر لكن عمله في المعنى من حيث الباطن؛ ولذلك الكلمات التي تستعمل بقلة تجدها في يعني إن عمل ف

موضعها ماشية من حيث المعنى ومن حيث العمل، لكن إذا ركبته على المثال اآلخر ما تجي، المثال الذي 
 بمعنى  واحد.عندك )إذ ما تجلس أجلس( يعني ومثلها )حيثما( و)أينما تجلس أجلس( )حيثما تجلس( كلها 

 "وأي ومتى وأيان".
وهذا نظير المثال السابق )فما نحن( جزمت  [( سورة اإلسراء112)]}َأيًّا مَّا َتْدُعوْا َفَلُه اأَلْسَماء اْلُحْسَنى{)أي( 

 . }َأيًّا مَّا َتْدُعوْا َفَلُه اأَلْسَماء اْلُحْسَنى{المحل، 
 )متى( مثالها:

............................................... 
 

   متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى أضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع العمامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة تعرفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوني 
 أضع: فعل الشرط، تعرفوني: جوابه.

 و)أيان( مثالها؟ أيان هذه بمعنى أين، )أيان تسكن أسكن(.
 "وأين".
ُم{و)أين(   كلها صحيحة. [( سورة البقرة161)]}َأْيَن َما َتُكوُنوْا َيْأِت ِبُكُم{ ،[( سورة النساء51)]}َأْيَنَما َتُكوُنوْا ُيْدِرككُّ
."  "وأن 

ال غيره؟ مثاله؟   )أّنى( حرف االستبعاد وا 
 طالب:....... 

ُم{في إيش؟  نعم، جزم فعلين واضح، لكن قد ال تجزم الفعل الثاني  {َتُكوُنوْا َيْأِت ِبُكمُ  }َأْيَن َما، }َأْيَنَما َتُكوُنوْا ُيْدِرككُّ
؛ يكون محله الجزم، األخير مثال  ه؟ لفظ ا وتجزمه محال 

 طالب:....... 
 ؟ بمعنى أين، )أن ى تعمل أعمل( نعم مثاله؟ [( سورة آل عمران25)]}َأنَّى َلِك{

 طالب:....... 
 نعم إيش يقول؟ 

 (.جزاًل  اأنى تجد حطبً ) طالب:
( إيش البيت الذي قبله؟  )أنى تجد حطب ا جزال 

 تتتتتتتتتتأجج اونتتتتتتتتتار   جتتتتتتتتتزال   اتجتتتتتتتتتد حطب تتتتتتتتت     فأصتتتتتتتتتبحت أنتتتتتتتتتى تأتهتتتتتتتتتا تستتتتتتتتتتجر بهتتتتتتتتتا
 

ال بدل بعض؟  يش يصير بدل اشتمال وا   وين فعل الشرط؟ )تأتها( طيب، وجوابه )تجد( و)تستجر( بدل إيش؟ وا 
 طالب: بدل بعض من كل.

 ال ال، بدل اشتمال.
 "وحيثما".

 حيثما من يأتي بمثال؟ 
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 طالب:......
م يقدر لك هللا الخير( )حيثما تتجه يقدر لك مجزوم لفظ ا، )حيثما تستق [( سورة البقرة166)]}َوَحْيُث َما ُكنُتْم َفَولُّوْا{

 الخير(.
 "وكيفما".

 )كيفما( مثالها؟ 
 .....(.كيفما مسحت)طالب: 

)كيفما تمسح(؛ ألنها في الفعل المضارع، هات فعل مضارع يا أخي، أنت إذا أردت أن تأتي بمثال وهو في 
يروى، يعني إذا جاءك مثال مثال  ويحتاج إلى مقدورك، أنت الذي أنشأته خليه مطابق، وأما التأويل فاتركه لما 

 تقدير خلي التقدير اتركه لما يروى، أنت ملزم به، أما المثال الذي تنشئه من قبلك ليكن مطابق ا. 
 مثاله كيفما؟ 
 طالب:......

يش اللي خالها تجزم؟ كيفما؟ نقول: مثل: حيثما، يعني في المكان وهذه في الكيفية، كيفية الجلوس ، )حيثما إذ ا وا 
تجلس أجلس( يعني حيثما أي المكان الذي تجلس فيه أجلس، وهذه من باب القياس واالتباع في كيفية الجلوس 

 )كيفما تجلس أجلس(.
ًذا في الشعر خاصة".  "وا 

 مثالها؟ 
......................................... 

 

ذا تصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبك خصاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة فتحمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلِ    وا 
 
 

يش صدر البيت؟   وا 
 ا أغناك ربك بالغنى...استغن م طالب:

ال تجمل؟ يعني الصبر؟ إيش هو كتابك هذا؟ هذا  ذا تصبك خصاصة فتحمِل أو فتجمِل؟ تحمل وا  إيه بالغنى، وا 
ال الطباعين الجدد؟ على كل حال التصحيف سهل، نقطة هذه، لكن المناسب  يشرف عليها المؤلف على طبعة وا 

ال تحمل وهو المناسب للسياق، أما تجمل موجود في الطبعات القديمة تر  ، وا  ى، بالجيم، يعني ارتكب خلق ا جميال 
للمعنى، تصبك خصاصة تحمل؛ ألن المسألة تحتاج إلى صبر، والصبر يحتاج إلى تحمل، وهذا في الشعر 

 خاصة، فحينئٍذ يحفظ وال يقاس عليه. 
 طالب:......

ا( مصدر أو مفعول مطلق، إيه فصيح إيش الما ا )أجد كثرتها جد  ا، هذا حديث جد  نع؟ إذا قلت: ضعيف جد 
ا. ا، أجد ضعفه جد   ضعيف جد 
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 شرح

 متن اآلجرومية
 

 معالي الشيخ الدكتور
  عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (4شرح متن اآلجرومية )

 م الخضيرالشيخ/ عبد الكري
 

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 :-تعالىرحمه هللا -قال المؤلف 

المرفوعات سبعة: وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسم  فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم  "باب مرفوعات األسماء:
 ."وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل ،للمرفوعكان وأخواتها، وخبر إن  وأخواتها، والتابع 

 رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد هلل
لما أنهى الكالم على األفعال المبنية والمعربة وقلنا: إن األصل أن يبدأ بالمعرب، ثم يثني بالمبني، لكنه بدأ 

المبني لقلة الكالم فيه، كما أنه قدم الكالم على األفعال قبل األسماء لقلة الكالم في األفعال، وكثرة الكالم في ب
األسماء، فاألسماء لها مباحث تحتاج إلى مزيد من العناية والتفصيل فأّخر الكالم عليها ليتفرغ لها، أنهى الكالم 

ى بالمعرب، ثم بعد ذلكم تفرغ لألسماء، بدأ من األسماء على األفعال الثالثة، وقدم المبني منها ثم ثنّ 
بالمرفوعات؛ ألنها هي العمد، عمد الكالم المرفوعات، وأما المنصوبات فهي فضالت، وليست بعمد، والمرفوعات 

ال عالمة بناء؟   الرفع عالمة إعراب وا 
 .......طالب:

الفاعل ونائبه: وهو المفعول الذي لم يسم  فاعله نعم، إعراب، ما يعرب بالرفع، المرفوعات من األسماء سبعة، 
فناب عنه، والمبتدأ وخبره، واسم كان، وخبر إّن وأخواتهما، والتابع للمرفوع، تابع للمرفوع وهي خمسة أو أربعة 

 على سبيل اإلجمال، نعت وتوكيد وعطف وبدل، والعطف ينقسم إلى قسمين، عطف بيان وعطف نسق. 
لفظي وبدأ ابن مالك بالمبتدأ ألن عامله معنوي، وبدأ هنا بالفاعل ألن العامل محسوس  بدأ بالفاعل ألن عامله

وهو مع عامله كالكلمة الواحدة، فالفاعل: من وقع منه الفعل الذي هو الحدث، من وقع منه الفعل الذي هو 
ل مرفوع وعالمة رفعه الحدث فهو فاعل الفعل الذي أسند إليه، فإذا قلت: )جاء زيد( جاء: فعل ماض، وزيد: فاع

الضمة الظاهرة، أال يوجد مرفوع من األسماء غير هذه السبعة؟ اآلن يقول: المرفوعات سبعة: فاعل ونائبه، 
 والمبتدأ وخبره، واسم كان، وخبر إن، والتوابع، أال يوجد مرفوع غيرها؟ 

 ال يوجد. طالب:
 ال يوجد، دليل الحصر؟ االستقراء.

 على القاعدة، رفعه على خالف األصل، على خالف القاعدة، فإذا قالوا: )خرق قد يوجد مرفوع لكن رفعه ال
ال مفعول؟ مفعول ألنه هو المخروق، المفعول مرفوع لماذا؟   الثوُب المسماَر( الثوب: فاعل وا 

ا عمرو( مسبوق...... كالم صحيح، إذا كان زي د اآلن لماذا رفعوا المفعول ونصبوا الفاعل؟ إذا قلت: )ضرب زيد 
ن صار عمرو هو المضروب يجب نصبه، لو صار زيد الثاني: )ضرب  هو المضروب تنصبه، يجب تنصبه، وا 
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عمر ا زيد( هو الذي وقع منه الفعل يجب رفعه، والمسمار هو الذي وقع منه الفعل، هو الذي خرق الثوب، 
 فالمسمار خارق والثوب مخروق. 

 طالب:.......
: )ضرب زيد نعم، يعني حيث ال لبس، هنا ال يو  جد لبس على أنه فيه شذوذ؛ ألنه غير مضطرد، لو قلت مثال 

ن كان  أباه( هل تتصور أن الفاعل الضارب األب وهو منصوب في هذه الصورة وزيد االبن مضروب، وا 
 مرفوع ا؟ ألن األصل هو الذي يضرب االبن، تأخذ هذا من حيث المعنى مثلما أخذت )خرق الثوب المسمار؟( 

 ..طالب:.....
ن كان خالف األصل لكنه متصور، بخالف )خرق الثوب المسمار( ال يمكن أن يقبل  ال، لماذا؟ ألنه يتصور، وا 
عقل أن الثوب هو الذي يخرق المسمار، فال لبس، طيب إذا قلت: )قطع البطيُخ السكين؟( ها كالثوب 

د؟ هذا ال يمكن أن يحصل فيه لبس، والمسمار، فمثل هذا يّطرد أننا نقول مثل هذا الكالم أو نقتصر على ما ور 
ال نطرد هذا في كل ما ال يقبل العقل جعل الفاعل مفعول أو العكس؟ يطرد؟ يعني  نقتصر على ما ورد وا 
سماعي ليس بقياسي، ال يجوز أن نقيس عليه، يعني لو قال لنا شخص: )قطع البطيُخ السكين( نقول: كالمه 

ن كان من حي ال ال؟ نقول: خطأ، وا  ث المعنى ال يلتبس؛ ألن هذه أمور سماعية وليست قياسية، هذا صحيح وا 
الفاعل ونائبه، وعبر عنه المؤلف المفعول الذي لم يسّم فاعله، المفعول الذي لم يسّم فاعله: حذف الفاعل، 

 قام مقامه، والنيابة معروفة، المفعول الذي لم يسمّ  -مناب الفاعل–وسيأتي الكالم عليه، فناب المفعول منابه 
فاعله )ُضرب زيد( و)يضرب عمرو( ضرب: فعل ماض مبني للمجهول، وزيد: نائب فاعل، وسيأتي الكالم في 

 .-إن شاء هللا تعالى-نائب الفاعل 
 والمبتدأ وخبره )زيد قائم( طيب، زيد: مبتدأ، وقائم: خبر، وهما مرفوعان:

 مبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدأ زيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد وعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاذر خبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر
 

 إن قلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت: زيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاذر متتتتتتتتتتتتتتتتتتتن اعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذر 
 

ْت{}ِإَذا السَّ  َن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك{ [( سورة اإلنشقاق1)]َماء انَشقَّ ْن َأَحٌد مِ  ْت{ [( سورة التوبة4)]}َواِ  َماء انَشقَّ  }ِإَذا السَّ
 إعرابها؟ 

 طالب:.......
َماء انَفَطَرْت{)السماُء( فاعل لفعٍل محذوف يفسره المذكور، التقدير: )إذا انشقت(،   [نفطاراالة ( سور 1)]}ِإَذا السَّ

َن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك{مثلها،  ْن َأَحٌد مِ  ن استجارك أحد من المشركين( فاعل لفعٍل محذوف يفسره  }َواِ  التقدير: )وا 
 المذكور. 

 "المبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها" 
 طالب:.......

ال قلنا: إنه  إيش هو؟ يعني فاعل للفعل المؤخر؟ يجوز تقديم الفاعل؟ ها، ال بد يقدر له فعل متقدم عليه، وا 
 مبتدأ. 

 طالب:.......
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ْت{نعم، إيش فيه؟ ما الضابط للمبتدأ؟ يعني لماذا ال نقول:  َماء انَشقَّ مبتدأ وخبر؟  [نشقاق( سورة اال1)]}ِإَذا السَّ
 لماذا؟ 

 طالب:.......
ال فعل؟ في األصل؟ فعل، ال يليها إال فع ذا الذي يليها اسم وا  ل، مع أن الشيخ علي الطنطاوي وين؟ طيب؟ وا 

في مذكراته يقول: ال داعي لمثل هذه التقديرات وال مانع أن يلي )إذا( اسم، إيش المانع وتكون األمثلة عليه 
كثيرة، وال نحتاج إلى تقدير، على كل حال اللغة ما تؤخذ بالرأي، اللغة لها مصدر، وتتلقى بالرواية وال شك أن 

نحوية، مدرسة للبصريين، ومدرسة للكوفيين ومدارس لغيرهم، لكن هذه أشهر هناك مدارس لغوية، مدارس 
المدارس، البصريون تطبيقهم للقواعد بدقة، فتجد عندهم مثل هذه التقديرات، الكوفيون أمرهم أسهل، قد يأخذون 

 قواعد من أمثلة غير متكررة بخالف البصريين. 
كان، واألصل في جملة كان قبل دخولها أنها مبتدأ وخبر، )زيد  المبتدأ وخبره هذا الثالث والرابع، والخامس اسم

فاألصل في هذه الجملة أنها مبتدأ  [( سورة النساء126)]}َوَكاَن َّللا ُ َسِميًعا َبِصيًرا{ قائم( تقول: )كان زيد قائم ا(
؟ يعني نحن نقول: وخبر دخل عليها الناسخ، فغّير إعراب الخبر، لكن هل غّير إعراب المبتدأ أو أبقاه كما هو

ال ما تغير؟  ال اسم كان؟ هل تغير وا   )كان زيد قائم ا( زيد: مبتدأ وا 
 طالب:.......

معنوي، العامل فيه كان، فهو اسم كان، ما قالوا: هو مبتدأ باقي على أصله، فزيد: اسم كان مرفوع، وقائم ا: 
 خبرها منصوب. 

ا قائم( اآلن هذه غّيرت الجملة، نصبت المبتدأ وصار اسم ا لها، ورفعت الخبر وصار خبر ا لها،  وخبر إّن )إن زيد 
ويقال فيه مثل ما يقال في اسم كان، خبر إّن وأخواتها مثل اسم كان وأخواتها، هل هو باٍق على أصله أو تغّير؟ 

ال المبتدأ؟ ألن األصل في الخبر إذا قلت: )زي ا قائم( قائم: خبر إن مرفوع العامل فيه إّن وا  د قائم( المبتدأ )إن زيد 
ال ال؟ فعامل المبتدأ معنوي، وعامل الخبر لفظي، إال أنه بدل من  يرفع باالبتداء، والخبر يرفع بالمبتدأ، صح وا 

 أن يكون العامل فيه المبتدأ، العامل فيه )إّن(. 
طف، التوابع وهي خمسة: العطف بقسميه، عطف البيان وعطف النسق، وقبله النعت، والتوكيد، والبدل والع

ن شئت  النعت الذي هو أول هذه التوابع؛ ولذا يقدم عليها إن اجتمعت، يقدم على جميع التوابع إذا اجتمعت، وا 
 فقل: )الصفة( وما الفرق بين النعت والصفة؟ 

 طالب:.......
 نعم، من األوصاف الالزمة، والصفة الطارئة، يقال لها صفات، والنعوت الثابتة، النعت: )جاء زيد  الكريم(
)مررت بزيٍد الكريم( لكن يهمنا من النعوت المرفوع؛ ألننا في باب المرفوعات، )جاء زيد الكريُم( )جاء غالم زيٍد 
الكريم( ما هي مضبوطة بالشكل إيش تبي تقرأ؟ إذا وجدت في كتاب: )جاء غالم زيٍد الكريُم( يعني هو الذي 

يش المانع؟ هل الغالم ال يمكن أن  يوصف بالكرم؟ يجود بما يجاد عليه به؟ يعني التابع إذا يناسبه الكرم، لكن وا 
 [( سورة الرحمن15)]}َوَيْبَقى َوْجُه َربِ َك ُذو{ولي المتضايفين يكون أليهما؟ إذا كان إعرابه بالحروف ما في إشكال، 



54 
 

فهو تابع للمضاف  [( سورة الرحمن51)]}َتَباَرَك اْسُم َربِ َك ِذي{: -جل وعال-هنا التابع للمضاف، بينما في قوله 
إليه، وهذا واضح؛ ألن إعرابه بالحروف، لكن اإلشكال إذا كان اإلعراب بالحركات، والكالم غير مضبوط 

 بالشكل، هل هناك قاعدة تضبط هذا؟ 
 ........طالب:

 نعم، والثاني أقرب مذكور، هو ما في إال القرائن، ابن كيف تعرب؟ 
 ........طالب:

بيان على الخالف بينهما، وتصلح أن تكون صفة أو بدل أو بيان كلها صفات،  كلها صفات صفة أو بدل أو
لكن هي تتبع صفة لما قبلها، إذا قلت: حدثنا محمُد بُن سعيٍد بِن كلها صفات، لكن األولى وصف لمرفوع 

 والثانية وصف لمجرور مضاف إليه فجرت، وهم يعربونها أوصاف أو بدل أو بيان. 
ي الزاد كله( )جاء زيد نفسه، عينه( تابع للمرفوع فهو مرفوع مثله، العطف، عطف البيان "النعت والتوكيد" )فن

والبدل في أكثر الصور يصلح أن تعرب الكلمة عطف بيان أو بدل، فيما عدا ثالث مسائل، يعني إذا أعربت 
-ث تأتي عطف بيان يجوز أن تقول: بدل، والعكس، وكل بدل يصلح أن يكون عطف بيان إال في مسائل ثال

 في مكانها.  -إن شاء هللا
 ........طالب:

إن شاء -في مكانها، الموضوعات هذه كلها تأتي مبسوطة موسعة  -إن شاء هللا-ما في إال ثالث مسائل، تأتي 
 -هللا تعالى
 ........طالب:

 إيه ما فيه إال القرائن تدل عليها، ما تدري هللا أعلم. 
 .......طالب:

تنظر في الكالم، ما تقدر وال تستطيع أن تقطع، وهللا ما أدري إذا كان الغالم موصوف بهذا  ال ال، ما لك خيار،
ن كان السياق  فهو يستحق؟ إذا كان غير موصوف القرائن هي التي تدل على ذلك، السياق يدل والقرائن، وا 

 خالص ماتوا كلهم، زيد وغالمه وال تدري عنهم. 
 .......طالب:

يش تسوي له مشكلة. القرائن إيه، تابع لل  متضايفين وا 
ا بعد اآلخر على سبيل اللف والنشر المرتب، ذكرها  ثم بعد أن ذكرها على سبيل اإلجمال أخذ يفصلها واحد 

 إجماال  ثم فصلها.
 ........طالب:

ال هي متقاربة، إذا  ى آخر، يعني هذا بحث أصولي، وهذا بحث بالغي، وا  نعم، ال، هذا له منحى وذاك له منح 
بقاء ما يصلح منها، ونفي ما ال ج اء سبب التقسيم بذكر العلل كاملة، ثم عاد المجتهد على هذه العلل بسبرها وا 

 يصلح على نفس الترتيب، هذا بس اللف والنشر. 
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 .......طالب:
ما كذا، يفصل تفصيال .  ال يجي  يمكن، يمكن ألنه واضح، إما كذا وا 

  .....يقول: ما هو إعراب هذه الجملة؟
: هو يقول: ما هو إعراب هذه الجملة بالتفصيل؟ أ  وال 

)هو( هذه زائدة ال قيمة لها، )القارعة ما القارعة( هنا )هو( هذه زائدة، األصل أن يقال: ما إعراب هذه الجملة 
 بالتفصيل؟ )المؤمنون يأمرون بالمعروف( من يعرب؟ 

 :........بطال
ون( حالية، لماذا؟ حاجة المبتدأ إلى خبر أولى من حاجته إلى بيان األفعال، لماذا ال نقول إن هذه الجملة )يأمر 

 حاله؛ ألن )بالمعروف( جار ومجرور متعلق بت)يأمرون(.
 "باب الفاعل: الفاعل: هو االسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين".

لحد في التعريف، الرفع، االسم المرفوع، "االسم المرفوع المذكور قبله فعله" االسم المرفوع، اآلن الرفع دخولها في ا
يعني قولهم: "الفاعل االسم المرفوع"، إذا قلنا: ما حكم الفاعل؟ حكمه الرفع، حكم إدخال الحكم في الحد؟ ما هو 
الحكم في األصل فرع عن التصور؟ والتصور يكون بالحد الذي هو التعريف، فكيف نحكم على الفاعل قبل أن 

كالمهم، الفاعل: وهو االسم المرفوع، المفعول: هو االسم المنصوب، وهكذا، الرفع حكم، نتصوره؟ هذا كثير في 
 فكيف يذكر الحكم قبل التصور؟ ولذا عند المناطقة يقول:

 وعنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدهم متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن جملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتردودِ 
 

 أن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذكر األحكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي الحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدودِ  
 

ريفه، لو هو مباشرة  حذف هذه هو ما يبي يقول: حكمه الرفع، يقول تعريفه: اسم مرفوع، هم اآلن يريدون تع
الجملة، حذف الحد والتعريف وبدأ مباشرة  بالحكم، له ذلك؛ ألن األمر المعروف الواضح ما يحتاج إلى تعريف، 
لكن هو يعرف اآلن، لو ذكر باب الفاعل وقال: حكمه الرفع لكان ما نطالبه بتعريف، لكن هو اآلن يعرف 

 ويدخل الحكم في تعريف الحد. 
 .....ب:..طال

يشه ذا؟ إذ ا  ال حكم؟ االسم المرفوع الذي يذكر قبله فعله وا  يش تسميها تعريف وا  الجملة األولى في هذا الباب وا 
أدخلنا الحكم في التعريف، وفائدة التعريف تصور المعرف، كيف نحكم على شيء قبل تصوره؟ لو جئت بشيء 

ذا الكرتون؟ قال واحد: واجب، والثاني: حرام، في كرتون، مغلف في كرتون، وقلت: من يذكر لي حكم ما في ه
 والثالث: مستحب، والرابع: مكروه، طيب أنتم شفتموه حتى تحكمون عليه؟ أنتم تصورتموه؟

 :........بطال
ما هو اإلشكال في كونه يعرف أو ال يعرف، يعني نتفق على أن الماء ال يحتاج إلى تعريف، العلم ال يحد في 

ن عرفوه، لكن ه و اآلن تصدى لتعريفه حينما يقول: الفاعل هو االسم المرفوع الذي.. هذا تعريف ذا قد وجه، وا 
يقول قائل: هذا الكالم الحكم فرع عن التصور، أو كون األحكام تدخل في الحدود هذا كالم مناطقة، لكن إذا 

ا تنضبط أمورنا، بغينا نلغي المصطلحات العلمية، ونخط ألنفسنا خط ا ما سبقنا إليه أحد مشكلة بعد، م
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يش المانع من اعتمادها؟ ما  فاالصطالحات إذا لم تكن مخالفة لما تقرر في العلوم، أو لما جاء في الشرع، وا 
يمنع من اعتمادها؟ وكون الحكم فرع عن التصور هذا ما يختلف فيه أحد، لو يجي واحد يسألك عن شيء كالم 

، ما تدري وشو؟ يسأل عن شيٍء ما تعرفه، وأنت تقول ما هو بواضح، يقول لك: ما حكم مدري إيش؟ ما تفهم
ال مو بخلل؟ واحد يقول شخص يسأل يقول: ما  له: حرام، أو تبادر بالجواب قبل أن تفهم كالمه؟ هذا خلل وا 
حكم الزعابة؟ ما تعرفها يا عبد الرحمن ريح بالك، الزعابة ما تعرفها وهللا يا عبد الرحمن، وأظن ثالثة أرباع الذي 

يش هي؟ إي قال: حالل ما نقدر نطلع البئر إال بالزعابة، قال:  حولي ما يعرفونها، الزعابة، تعرفها أنت وا 
الزعابة عندنا نذبح على بوابة البيت أول ما نسكن ذبيحة، هذا شرك أكبر، ويقول له: حالل، ما نقدر نطلع.... 

الحكم على الشيء فرع عن تصوره يا أخي أنت تصورت المسؤول عنه علشان تحكم عليه؟ يعني كالمهم أن 
أمر ال بد منه، هذا ما يختلف فيه أحد، يختلف فيه أحد؟! كثير من األمور متصورة ما يحتاج إلى أن تصور وال 

 يحتاج إلى أن تحد، لكن أنت تصديت إلى تعريفه فرّتب يا أخي. 
 ُتعِرفه، خليك على طريقة السلف، ويجيك من يقول: ال وهللا هذا كالم مناطقة، ما لنا به دعوة، يا أخي أنت ال

السلف فيهم أحد عّرف الزكاة إيش هي؟ أو الصالة أو اإليمان؟ هم يعرفون؟ تجد كالمه باب كذا ويسرد لك ما 
ا؟ ما  جاء في هذا الباب، هل في مؤلفات مالك أو أحمد أو الشافعي أو غيرهم باب كذا؟ تعريفه لغة  واصطالح 

م ما تحتاج إلى تصوير، هي متصورة، لكن حنا إذا تصدينا ورتبنا ال بد أن في، أمور واضحة متصورة عنده
ذا قلنا:  ال ال؟ إذا تصدينا لهذه األمور ال بد أن نرتب أمورنا ما هي المسألة فوضى، وا  نرتب أمورنا، صح وا 

مباشرة ؛ ألن  خالص يسعنا ما وسع السلف ما نحتاج إلى تعريفات، الذي يقول هذا الكالم له ذلك، يبدأ باألحكام
 هذه أمور واضحة ال تحتاج إلى.... لكن إذا عرف يلتزم. 

يخرج المنصوبات والمجرورات، يخرج  -على سبيل التنزل-هو االسم: يخرج الفعل والحرف، المرفوع: 
 المجزومات؟ 

  ........طالب:
م ا، ولو قال المذكور عامله إيه، أخرجه باالسم، االسم المرفوع المذكور قبله فعله، يعني مذكور حقيقة  أو حك
ْت{ليشمل الفعل وغير الفعل، المذكور عامله حقيقة  أو تقدير ا علشان يدخل مثل:  َماء انَشقَّ ( سورة 1)]}ِإَذا السَّ

َن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك{ [نشقاقاال ْن َأَحٌد مِ  هة، وعامله علشان يدخل: اسم الفاعل، والصفة المشب [( سورة التوبة4)]}َواِ 
 وما أشبه ذلك:

 الفاعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذي كمرفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوعي أتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى
 

 زيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد منيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ا وجهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته نعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم الفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى 
 

يش عندنا؟ كم من فاعل في هذا البيت؟  وا 
 صفةيعني حال، وجهه فاعل لهذا الحال، الذي هو إيش؟  اهذا فاعل أتى، منير   )الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد(

 اطيب في كالمه المذكور قبله إيش؟ فعله، يدخل منير   نعم، فاعلوجهه نعم الفتى، الفتى إعرابها  امشبه، منير  
 ؟فعلهذا ، (أقائم)ما يدخل ليش؟  (أقائم الزيدان)يدخل مثل قولهم:  دخل في المذكور فعله؟ ال ما يدخل،وجهه ي

 عامل خالص انتهى اإلشكال يدخل فيه كل هذا. :لو قال ال، ما يدخل مثل هذا، لكنمذكور فعله؟ 
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 والثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاني مبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدأ   أّول  فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

 ذانِ  اغنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار فاعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  
 

 األلفية..... ذانِ ار سفأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في إيش؟ في أ
 .-يعني عن الخبر، فاعل سّد مسد الخبر-أغنى فأول مبتدأ والثاني فاعل 

 "وهو على قسمين".
-وهو  "ظاهر ومضمر" على قسمين، نوعين، ضربين، صنفين، القسم والنوع والضرب والصنف ألفاظ متقاربة،

 على قسمين، يأتي على قسمين على ضربين: ظاهر ومضمر، من يعرب لنا ظاهر ومضمر؟  -أي الفاعل
 طالب:........

، خبر لمبتدأ محذوف، هما كذا، أو  ذا قلنا: ظاهر  ومضمر  ال مجرورة؟ ظاهٍر ومضمٍر، وا  اآلن هي مرفوعة وا 
ال ما يحسن؟ إذا قيل: هو على قسمين: أحدهما: كذا، والثاني: كذا، طيب إذا جيء با لترقيم، يحسن الجر وا 

 أحُدهما أو أحِدهما ظاهر والثاني مضمر؟ 
 طالب:........

 نعم، هو أنت؟ أحُدهما، إيش لون صفة؟ نقول: أحُدهما أو أحِدهما مثلما قلنا ظاهر ومضمر؟ 
 طالب:........

يش إعرابه يصير؟ خبر إليش؟ ال ال،  ُجَلْيِن َأَحُدُهَما{ َمَثاًل  }َوَضَرَب َّللا ُ وا  يش تعرب هذه؟  [( سورة النحل54)]رَّ وا 
، أحدهما: مبتدأ  نعم، كيف خبر ليش ما يصير مبتدأ مباشرة  واللي يليه خبر وانتهى اإلشكال؟ أحُدهما ظاهر 

 وظاهر: خبر، والثاني: مبتدأ معطوف عليه، ومضمر: خبر، من باب عطف الجمل. 
ال اصطالحية؟ يعني مقتضى قولهم مضمر أنه ظاهر ومضمر، طيب، مقا بلة الظاهر بالمضمر مقابلة حقيقية وا 

خفي، المضمر مقتضى المقابلة أنه خفي ليقابل الظاهر، وهل كل المضمرات خفية؟ ليس كل المضمرات خفية؟ 
لكن من  بل منها ما هو بارز، ومنها ما هو مستتر، ظاهر ومضمر، يعني المضمر ما حواه الضمير، وال يبرز،

ما هو بارز وما هو إيش؟ مستتر، خفي، والخفي هذا هو الذي يقابل الظاهر،  -على ما سيأتي-المضمرات 
فهل الضمير البارز الذي فيه األمثلة المذكورة مقابل للظاهر أو مقابل للمستتر، بمعنى أنه هل هو قسيم للظاهر 

 أو قسيم للمستتر؟ 
 طالب:.......

ة العرفية للضمير، الحقيقة العرفية الصطالح الخاص، الضمير يشمل الضمائر من أي وجه؟ يعني الحقيق
الظاهرة والمستترة، وقد يسمونه كناية، لكن األصل فيه، األصل في المضمر أنه قسيم للظاهر فال يظهر منه 

: )ضربُت( التاء : ضمير، شيء على هذا، إذا قلنا: قسيم للظاهر معناه أنه ال يظهر منه شيء، إذا قلت مثال 
عندنا ظاهر ومضمر، إذا قلت: )ضرب زيد( فاعل ظاهر، )ضرب زيد عمر ا( و)ضربُت عمر ا( الفاعل هناك 
ال مضمر؟ على االصطالح: مضمر، لكن على األصل أنه ظاهر، التاء ظاهرة ما هي  ظاهر وهنا ظاهر وا 

يعني تتحد فيه الحقائق مضمرة، بخالف ما لو قلت: )زيد ضرب عمر ا( فاعل ضرب: مستتر، ضمير مستتر، 
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كلها، في كون تسميته ضمير ا، بينما )ضربت( ما تتحد فيه الحقائق، نعم هو حقيقة اصطالحية مضمر، لكن 
ال ما هو بواضح؟   األصل في المضمر أنه ال يرى؛ ألنه قسيم للظاهر، واضح الكالم وا 

 ......طالب:
ية، )ضربُت( التاء هذه هل داللتها مثل: )ضرب زيد ال، هو من وجه داللة هذا الضمير على العين المرادة خف

عمر ا( تاء هذه، ما تدل على عين قائمة مسماة باسٍم معين، فمن هذه الحيثية فيها إضمار، الظاهر التفصيالت 
ال ما تناسب؟ ألن أشوف مسألة التجاوب ما هو بقوي....  ذي تناسب وا 

 "فالظاهر نحو قوِلك: قام زيد، ويقوم زيد".
د، ويقوم زيد، الماضي والمضارع، االسم الذي أسند إليه فاعل ماضي أو فعل مضارع، طيب فعل األمر، قام زي

فاعله ضمير مستتر وجوب ا ال يأتي هنا، ال يمكن أن يكون فاعله ظاهر ا، )قام زيد( و)يقوم زيد( هذا إيش؟ 
)قام الزيدون( و)يقوم الزيدون(، جمع المفرد، الظاهر المفرد، و)قام الزيدان(، و)يقوم الزيدان(، ظاهر مثنى، 

ال مسند إليه؟ نعم، مسند، أسند إليه الفعل الماضي، وأسند إليه الفعل  مذكر سالم مسند إلى.... الفاعل مسند وا 
)قام الرجال( و)يقوم الرجال(.  -جمع المذكر السالم وجمع التكسير–المضارع أخرى، المفرد والمثنى والجمع 

 كمل.  
، ويقوم الزيدان، وقام الزيدون، ويقوم الزيدون، وقام الرجال، ويقوم الرجال، وقامت هند، وتقوم "وقام الزيدان

 هند".
ال خمسة؟ المفرد والمثنى  انتهينا من المذكر، فيه المفرد والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع التكسير، كم؟ أربع وا 

والمضارع كم؟ ألن الصور ال حد لها، يعني مع والجمع المذكر السالم وجمع التكسير في اثنين؟ في الماضي 
 المؤنث بالمذكر والمؤنث بالظاهر والمضمر، تصل إلى األربعين.

 "وقامت هند، وتقوم هند، وقامت الهندان، وتقوم الهندان".
نعم المؤنث المفرد )قامت هند( و)تقوم هند( و)قامت الهندان( و)تقوم الهندان( طيب حال الفعل مع الفاعل من 

ال يؤنث؟ يذكر، هل يجوز أن حي ث التذكير والتأنيث، إذا كان الفاعل مذكر ا، )قام زيد( و)يقوم زيد( يذكر الفعل وا 
والمثنى كذلك، وجمع المذكر السالم كذلك، وجمع  ،ال يجوز، طيب، هذا بالنسبة للمفردتقول: )قامت زيد؟( 

قامت ) اعتبار الجماعة، نأتي إلى المؤنث،على و  ،على اعتبار الجمع (قامت الرجال)و (قام الرجال)التكسير؟ 
إذا  (وتقوم ،قامت)لم يفصل بينه وبين فعله وجب تأنيثه، تقول:  احقيقي   اإذا كان الفاعل مؤنث   (تقوم هند)و (هند

بينه وبينه فعله جاز  مفصوال   ا، طلعت الشمس، جاز فيه الوجهان، إذا كان الفاعل حقيقي  اكان الفاعل مجازي  
 ...وتأنيثه، طيب في أمثلة دقيقة لكنره تذكي

 ."وتقوم الهندات ،وقامت الهندات"
ال ( مثله، إن تقوم الهندات)و (قامت الهندات)هذا جمع المؤنث السالم،  كان الفاصل إال فإنه يجب تأنيث وا 

ال يجوز؟ هم أطلقوا، بعضهم أطلق الوجوب، بعضهم أطلق وجوب الت ألن  ؛ذكيرتذكير؟ ما قام إال هند، يجب وا 
ا فاعل الفعل ألن فاعل الفعل المنفي غير هند، بينم بهند، تقدير ما قام أحد إال هند؛الفاعل في الحقيقية ما هو 
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 ،قال فالنة :فقد قامت، على كل حال هذه التفصيالت، حكى سيبويه المثبت يعني التقدير: ما قام أحد إال هند
 وفيه أمور تخرج عن هذه القواعد.

 ."ود وتقوم الهنودوقامت الهن"
 :طيب هل يأتي في جمع التكسير هنا ما في جمع التكسير السابق الرجال؟ تقول (تقوم الهنود)و (قامت الهنود)
( سورة 22)] }َوَقاَل ِنْسَوٌة{ (قامت الهنود؟)و (،قام الهنود) :هل يجوز أن تقول (قامت الرجال)و (قام الرجال)

 .[يوسف
 ."ويقوم أخوك ،وقام أخوك"
واأللفية ستة،  ،اآلجرومية خمسة :مضاف لغير ياء المتكلم، أخوك، وهو أحد األسماء الخمسة أو الستة، قلناال

 ترك المنتهين واحد.
 ."وما أشبه ذلك ،ويقوم غالمي ،وقام غالمي"

 المضاف إلى ياء المتكلم، وما أشبه ذلك، على هذا فقس، واألمثلة ال يمكن حصرها.
 .:.."ولكوالمضمر اثنا عشر نحو ق"

 اثنا عشر، المضمر اثنا عشر.
 ."نحو قولك: ضربت وضربنا"

 ضربت وضربنا، هذا ضمير متكلم، المتكلم بمفرده يقول: ضربُت، والمتكلم ومعه غيره يقولون: ضربنا.
 ."وضربِت وضربتما وضربْت "

؟ ضربَت.   إيش هي؟ ضربت 
 وضربْت.طالب: 

 ثم الغائب؟ عندكم نسخ مضبوطة؟ إيش يقول؟  ،ثم المخاطب ،متكلمترتيب الضمائر ما هو يبدأ بال ،اآلن الترتيب
 .......طالب:
 عندنا.بثم الغائب اللي ما هو  ،ألنه حاضر في المجلس ؛ثم المخاطب ،هاصل أنه يبدأ بالمتكلم؛ ألنه أقوا هذا األ
 ......طالب:

 نعم، كيف؟ إيش مكتوب؟ 
 ......طالب:
 ، نعم.ضمائر مخاطب ِت،المقصود أن الصواب: ضربَت وضربإيه، 

 ."وضربتن ،وضربتم ،وضربتما ،وضربتِ  ،وضربتَ "
لجمع  (ضربتم)للمخاطبين والمخاطبتين، و (ضربتما)للمخاطبة الواحدة، و (ضربتِ )للمخاطب الواحد، و (ضربتَ )

 .لجمع المخاطبات، نعم (ضربتن)المخاطبين و
 طالب:.......

 عالمة جمع. :والميم ،المة التثنيةع :التاء هو الفاعل والبقية عالمات، األلف
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 .طالب:.....
ال إيش معك؟ و  ؟وين يها؟ في الكفراوي؟ معك الكفراوي وا  والميم "ش يقول في إعراب ضربتما؟ إيش يقول هنا: ا 

الكفراوي، حرف عماد، معروف يعني ما يتوصل إلى األلف  "حرف عماد ضربتما، واأللف حرف دال مع التثنية
باآلجرومية الكفراوي ال  إلى األلف، أما بالنسبة لإلعراب، بالنسبة لإلعراب فيما يتعلقيعتمد عليها للوصول 

 .اإلعرابنظير له بالنسبة لإلعراب؛ ألنه كتاب إعراب متخصص في 
 طالب:.......

ديمة ما الق اتيمكن للشباب يصبرون على قراءتها، الطبعاللي  طبع هذه الطبعة بعد وهشرح الكفراوي، ال ... 
وفي  ،ما لنا عالقة بالدعوة بالمختصرات اللي ما يصبر على األصول ما هو محصل شيء، ال رون،يصب

على كل حال هذه في غاية الجودة،  ،الطبعات القديمة في حاشية نفيسة على الكفراوي اسمها حاشية الحامدي
 .-إن شاء هللا-نبي نكمل الباب  ،كمل إيهمن األمور السهلة، 

 ."نوضربْ  ،وضربوا ،تاوضربَ  ،باوضر  ،وضربْت  ،وضرب"
والفاعل ضمير  ،فعل ماض :؟ ضمير الغائب، انتهينا من المتكلم والمخاطب والغائب، ضربهذا بالنسبة إليش

يالفاعل ضمير مستتر تقديره هي، التثنية و  :وضربت ا، تقديره هو،جواز  نعم  ؟مستتر  ش نقول؟ ضربتا؟ا 
 .طالب:......

هناك ضربتما، وعندنا ضمير  ؟كيف نسند الضرب لضمير الغيبة المثنى ،مير غيبةأنه ض :لكن الضمير إذا قلنا
ا وضربتا، ضربا الفاعل ضمير مستتر تقديره هما، وضربتا: الفاعل ضمي ،التثنية ضربا ر مستتر تقديره هما أيض 

  للمؤنث، وضربوا وضربن.
 .طالب:......

 الهندان ضربتا، اآلن يمكن أن يوجد ضمير غيبة مسندالزيدان ضربا،  :عندنا ضمير غيبة ضرب إذا قلنانعم، 
ي، و لت...  ضرب. :اذكر بقية األمثلة من أول ؟ش عندك يا عبد الرحمن؟ للفاعل المثنى والمؤنثا 

 ."نا وضربوا وضربْ تَ وضربا وضربَ  وضرب وضربْت "
ضرب  ، طيببتن، ضر ، نعمضمائر غيبة، وضربا وضربوا، ضرباهذه طيب، هذه ضمير إيش؟ الغيبة، 

 :وا عرابه الزيدان :عود على هند، يعني هند ضربت، ضربا، يتقديره هي جواز ا،وفاعله ضمير مستتر  وضربت  
واأللف فاعل مبني  ،فعل ماض :الخ، وضرب....عن إيش؟ اوالنون عوض   إيش؟....مبتدأ مرفوع باأللف على

الخ، ، وا عرابه الهندان مبتدأ.. تاوللمثنى الغائب المؤنث ضرب ،على السكون في محل رفع، والجملة خبر..
واأللف  ،وكانت الحركة فتحة  لمناسبة األلف ،وضرب فعل ماض، والتاء عالمة التثنية وحركت لاللتقاء الساكنين

  .والجمل خبر المبتدأ ،فاعل مبني على السكون في محل رفع
 أين فاعل الغيبة في األمثلة هذه؟ ضمير الغيبة وينه؟ 

 .......طالب:



61 
 

 ؟، يستتر في حال اإلفراد، أما في حال التثنية والجمع ال يمكن استتاره، لماذااإنما يستتر إذا كان مفرد   طيب،
، وضربن والنون واألنه لو استتر ما فرقنا، ولو هو فاعل ضرب فرقنا بين المفرد والمثنى والجمع؛ألنه لو استتر ما 

ه مثال للفاعل المضمر المتصل، هناك من الضمائر ، هذا كلفي محل رفعضمير النسوة فاعل مبني على الفتح 
وال يقع بعد إال في حال االختيار، يعني يخرج  ،تدئ بهبما هو متصل، ومنها ما هو منفصل، المتصل ما ال يُ 

فإنه يبتدأ  (، بخالف المنفصلإال)في حال االختيار ال يقع بعد  ك، هذا ضرورة، لكنحال االضطرار، يقع: إال
 في حال االختيار. (إال)ويقع بعد  ،به
 ."باب المفعول الذي لم يسم  فاعله"

ألن  ؛ألنه لما انتهى من ذكر الفاعل ثنى بما ينوب عنه فاعله، ويريد بذلك نائب الفاعل؛ سمّ المفعول الذي لم يُ 
 ال بد من أن ينوب عنه إما ،حذف الفاعل لهدف ،الفعل ال بد له من شيٍء يسند إليه، فإذا لم يوجد الفاعل

نوب ولذا هذه الترجمة منتقدة، باب المفعول الذي لم يسّم فاعله، أال ي ،المفعول الذي ترجم به، أو غير المفعول
أال يوجد مفعول ال يجوز أن ينوب عنه الفاعل؟ يوجد، المفعول الثاني مع  عن الفاعل غير المفعول؟ ينوب،

ال ما يجوز؟ ال يجوز،  ا(أعطي درهم زيد  )وجود المفعول األول ال يجوز أن ينوب عن الفاعل إذا حذف،  يجوز وا 
ال تجوز نيابته، وهذا تعبير لكثير من المتقدمين،  ، لكنوهو مفعول ا(أعطي زيد درهم  )بل ال بد أن تقول: 

ليشمل  ؛أو نائب الفاعل ،في ألفيته قال: النائب عن الفاعل -رحمه هللا-المفعول الذي لم يسّم فاعله، وابن مالك 
 :-رحمه هللا تعالى-ولذا يقول  ؛وغير المفعولالمفعول 

 ينتتتتتتتتتتوب مفعتتتتتتتتتتول بتتتتتتتتتته عتتتتتتتتتتن فاعتتتتتتتتتتل
 

 فيمتتتتتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتتتتتته كنيتتتتتتتتتتتتتتل خيتتتتتتتتتتتتتتر نائتتتتتتتتتتتتتتل 
 

أو غير  ،ما ينوب عن الفاعل، سواء كان مفعوال   :صواب الترجمةاعل، ثم ذكره غيره، المقصود أن النائب عن الف
 مفعول.

 ."وهو االسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله"
ا،الذي لم يذكر معه فاعل االسم المرفوع  اأو تقدير   (ُضرب زيد)اسم مرفوع حقيقة ،  ه، االسم المرفوع حقيقة أو حكم 

ال يمكن رفعه، المقصود أنه  ا،منسبك   ابأن يكون مصدر   ايرفع حكم   اأو يحتمل أن يكون أيض   (ُضرب الفتى)
يخرج بذلك  :فأخذ حكمه، االسم ،ألنه لما حذف الفاعل صار في مقامه ؛مثل الفاعل ،حكمه الرفع ،مرفوع

ألنه  ؛يأخذ حكمه ،ذا سمي شخص بما أصله فعل، أو بما أصله حرفيسّم به، إ ما لم ،الفعل، الفعل والحرف
 :لماذا يحذف الفاعل؟ ألسباٍب كثيرة ا(ضرب زيد عمر  )لماذا يحذف الفاعل؟  ،إذا حذف الفاعل اسم ا،صار 
 : منها

 ،وهذا معلوم ،اإلنسانَ  ، خلق هللاُ -جل عال-الفاعل هو هللا  [( سورة النساء11)] ُن َضِعيًفا{}َوُخِلَق اإِلنَساالعلم به: 
  .ذفحُ 

عندك متاع في البيت لما جيت من العمل جيت وهو مسروق، أنت ما تدري من الذي  (سرق المتاع) :الجهل به
 ،للجهل به، لجهلك بالسارق  (رق المتاعسُ )أو ال بد أن تقول:  (سرق فالن المتاَع؟)هل تستطيع أن تقول:  ،سرقه

هذا  ( جابوه،شتم زيد األميرَ ) :لو قلت (ُشتم األمير)أو الخوف عليه، الخوف عليه، إذا قلت:  ،الخوف منه
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مثاله الخوف منه،  :خوف عليه، الخوف منهال :على هذا يحذف، هذا يقول االمثال كتبوه في كتب النحو، فستر  
ما تقدر تقول: فالن ظلمه، تخشى أن يتعدى الظلم إليك، هذا الخوف منه، المقصود أن  (ُظلم زيد)ُقتل أو ُظلم، 
واألسباب للحذف كثيرة، مثال للتعظيم، ومثال للتحقير، تحقير وتعظيم، تبني الفعل المسند إلى  ،األهداف كثيرة

لة فيه، فتعظم هذا االسم من لفظ الجاللة إذا كان المقام ال يناسب، وأنت في مكاٍن ال تريد أن تنطق بلفظ الجال
أن يذكر في هذا المكان، وقد تحقر االسم عن أن يذكر في مثل هذا المكان فاألهداف كثيرة، االسم المرفوع الذي 

 لم يذكر معه فاعل، ما ذكر الفاعل فناب عنه ما يأتي ذكره.
ن كان مضارعً  ،ضم  أوله افإن كان الفعل ماضيً "  ."وفتح ما قبل آخره ،لهضم أو  اوكسر ما قبل آخره، وا 

ألنه لو لم نغير  : التغيير ال بد به؛، أوال  انعم، هذا في بناء الفعل للمفعول أو للمجهول إن كان الفعل ماضي  
ال  ؟(ضرب عمر)ماذا تقول؟  ،خشية عليه من قبيل عمرو ،تبي تحذف زيد ا(ضرب زيد عمر  )الفعل، إذا قلت: 

مضارع، مضموم في الماضي والمضارع، الفعل مضموم في الماضي والفأول  ، فتقول: )ُضرب(بد من التغيير
 :-رحمه هللا-ما قبل اآلخر من الماضي يكسر، وما قبل اآلخر من المضارع يفتح، يقول ابن مالك  لكن

 ينتتتتتتتتتتوب مفعتتتتتتتتتتول بتتتتتتتتتته عتتتتتتتتتتن فاعتتتتتتتتتتلِ 
 فتتتتتتتتتأول الفعتتتتتتتتتل اضتتتتتتتتتممن والمتصتتتتتتتتتل  

   منفتحتتتتتتتتتتتتتا مضتتتتتتتتتتتتتارعٍ واجعلتتتتتتتتتتتتته متتتتتتتتتتتتتن 

 فيمتتتتتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتتتتتته كنيتتتتتتتتتتتتتتل خيتتتتتتتتتتتتتتر نائتتتتتتتتتتتتتتلِ  
 كستتتتتر فتتتتتي مضتتتتتي كوصتتتتتل  بتتتتتاآلخر ا

 كينتحتتتتتتتتتتتتتي المقتتتتتتتتتتتتتول فيتتتتتتتتتتتتته ُينتحتتتتتتتتتتتتتى
 

فالماضي يكسر ما قبل اآلخر، والمضارع يفتح  ،هذا الفرق، الفعل مضموم، أوله يختلف الماضي عن المضارع
 واألمر؟ (يضرب زيد)و (ُضرب زيد)ما قبل األخير، 
 طالب:.......

طب؟ مخاالغير، المخاطب فكيف يجهل وهو تيمخاطب، ما اللماذا؟ ألن فاعله أنت،  ،ال يبنى للمجهول ؟كيف
 [( سورة الجن12)] }َوَأنَّا اَل َنْدِري َأَشرٌّ ُأِريَد ِبَمن ِفي اأْلَْرِض َأْم َأَراَد ِبِهْم َربُُّهْم َرَشًدا{كيف يجهل وهو مخاطب؟ 

م، والفاعل في والثاني للمعلوم، لماذا األول بني للمجهول والثاني بني للمعلو  ،هذا بني للمجهول أشر أريد،
والشر ليس إليه، وهذا من باب األدب، هو من باب  ،أن يضاف إليه الشر ،؟ نعم-جل وعال-الفعلين هو هللا 

ال الفاعل هو هللا  ن باب األدب في م ، وهو الذي أراد الشر، لكن، هو الذي أراد الخير-جل وعال-األدب وا 
؟ )قيل، أول الفعل يضمإن  :قلنا وم (وبيع ،قيل) م،علو وبني الخير للم ،بني الشر للمجهول العبارة واألسلوب

ال للمجهول وبيع( ال مكسور؟ لماذا؟ ؟هذا مبني للمعلوم وا   وأوله مضموم وا 
 .طالب:.....

يو  ؟كيف يو  ،ش أصله؟ ال، أبي بعد بنائه للمجهولا   ش يصير أصله؟ على الوزن الذي ذكرناه ُفعل؟ ا 
 .طالب:.....

 قول مصدر، كيف؟ الال، 
 .ب:.....طال
يِول، و ِعل قُ ِول؟ يعني فُ قُ    .ش اللي حصل؟ نعما 
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 .طالب:.....
 لماذا؟  ،نقلت كسرة الواو ؟للكسرة، ثم بعد ذلك نعم، مجانس
 .طالب:.....

 ال ما في ساكنين.
 .طالب:.....

 نعم التخفيف، إيه الواو مكسورة، وشو؟ 
 .طالب:.....

ِيع، يعني إذا أبدلنا الواو في للمجهول على األصل فِعل قِول وبُ ني : إذا بما تجي، واو مكسورة هذا األصل، قال
  .ألن أصله يائي ؛قيل بالياء، الياء باقية في بيع

 .طالب:.....
يال، قياسي، فال شك أن الكسرة على الواو ثقيلة، و  ،ال وين أخونا صاحب  ؟ش اللي حصل؟ وين مدرسين العربيةا 

يعني مثلما  "بوع"قيل وبيع، جاء في النظم:  سئل، نقول: سئل، ليه،السؤال هذا الذي يدرس نحو؟ نعم، خفي ع
 .قلبت الياء واو في بوع ،قلبت الواو ياء في قيل

.................................. 
 

 فاشتتتتتتتتتتتتتتتتتريتُ  بتتتتتتتتتتتتتتتتوع اليتتتتتتتتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتتتتتتتباب   
 

في الكفراوي  ا؟ هنعليها ثقيل، ها من يسألنا جزاكم هللا خير ي للمجهول، ال شك أن الواو الكسركالهما مبن
ما تقدير  "يقول:  ما تقدير  نحو يباع الطعام أصله يُ  اوا  واألصل بويع الطعام  ،كبيع الطعام ابيع، نبي قبل هذا، وا 

 ، فصارت بيعبعد سلب حركتها ،فنقلت حركة الياء إلى ما قبلها ،وكسر الياء المثناة تحت ،بضم الواو الموحدة
ع الطعام فنقلت حركت الياء إلى ما قبلها، حركات الياء يِ تية، يقول: بُ وسكون الياء التح ،بكسر الباء الموحدة

الذي هي الباء سلبت حركتها، اللي هي إيش؟  ،الكسرة نقلت إلى الحرف الذي قبله وهو الباء بعد سلب حركتها
هذا في  .. الخ، وقل مثل، وا عرابه بيع فعل ماضوسكون الياء التحتية ،فصار بيع بكسر الباء الموحدة ،الضمة

فنقلت حركة ما قبل اآلخر  ،وفتح ما قبل آخره ،بيع لضم أولهيذكر، يباع الطعام أصله يُ  ،يقال ،المضارع، يباع
ألنها  ؛وما قبل اآلخر ساكن، تحركت الياء بحسب األصل ا،فصار الحرف الثاني مفتوح   ،إلى الساكن قبله

تحركت الياء بحسب  ،الحركة التي قبلها تحركت، نعم مفتوحة في األصل، وانفتح ما قبلها بحسب اآلن، لما نقلت
يع، وانفتح ما قبلها بحسب اآلن، وهذا الذي يضطرون إلى مثل هذا الكالم إجراء القواعد على ما بَ األصل، يُ 

ما قبلها، هذا لمجرد إجراء انفتاح يقولون: تحركت الواو وتوهم  اولذلك أحيان   ا؛وما يظهر حكم   ،يظهر حقيقة  
ال تحركت الياء بحسب األصل وانفتح مم، على قاعدتهون على ما يريد القاعدة ا قبلها بحسب اآلن ما أدري ، وا 

وما  ا،فنقلت حركة ما قبل اآلخر إلى الساكن قبله فصار الحرف الثاني مفتوح   ،ه من باب تمشية القواعدوهللا، لكن
عرابه يباع.. الخ، ا  يباع، و  اآلن فصار ألف  وفتح ما قبلها حسب ا ،تحركت الياء بحسب األصل اقبل اآلخر ساكن  

  .، ما في واوهأصلويع هذا األصل فيه واو؟ بهو المضعف 
 .طالب:.....
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عندنا المضعف، مثل: الوزن، والياء مكسورة على  ،ِعل، الباء مضمومةال، الباء مضمومة، إيه أصلها فُ  ،ال
 والدة ما يعربها؟ هذا الفعل مبني إليش؟ والدة إعرابها؟ [ة البقرة( سور 322)] }اَل ُتَضآرَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها{ ،يضارّ 

  ؟فكيف تفك يضار ،أو فاعل؟ نعم، أو نائب فاعل؟ أصل الحرف المضعف ال بد من فكه
 .طالب:.....
، ودفع الضرر مطلوب ، إذا فككنا اإلدغام إما ال تضاَرر أو ال تضاِررتضارر، أصلها تضار ر،أو ال تضار 
 هفترفض ترضع ه،لماذا؟ ألنه قد يوجد في البلد من يرضع ،ر ولدة بولدهار األم، ال تضارِ ال تضارِ  ،من الطرفين

ناؤه للمفعول، ويصح بناؤه رت، ضاررت هي فهي فاعل، ال تضارر هذه الوالدة بولدها، فيصح بر هذه ضا
ن الشرع أراد : إاإلدغام، هل نقوليلزم عليه فك اإلدغام الذي يبّين لنا إعراب والدة على الحقيقة فك  للفاعل، لكن

ال مو  ظاهر؟ ب مثل هذا ليشمل الضرر بأنواعه من الوالدة وعليها؟ أو ال بد من واحد منهما؟ ظاهر وا 
الوالدة منهية عن اإلضرار بولدها، ومنهية عن أن يضاررها غيرها بولدها، يعني هل النهي اآلن متجه إلى األم 

هل هو مبني للمعلوم أو للمجهول؟ وهو مع بان لنا  اإلدغام ضعف إذا فككناأو إلى األب؟ اآلن مو بالفعل الم
تضاِرر  :أصل تضارّ  :حال تضعيفه ال يمكن أن نعرف الفاعل من المفعول، هنا يصلح أن نقول ،تضعيفه

ما هو متصور اآلخر، نعم، الفاعل تضاِرر والدة ؛ ليه وتضاَرر، وكل من الطرفين منهي عن اإلضرار بالطرف 
وكالهما منهي عنه؟ وهذا هو فائدة اإلدغام،  ا؟ن اللفظ يتناول األمرين مع  إ :ولماذا ال نقول ؟ن تضارر بولدهاأ

أو الشيء الواحد يستعمل في معنييه، يمكن أن يستعمل في  ،يعني على طريقة الشافعية أن األمر الواحد يستعمل
}َواَل ُيَضآرَّ َكاِتٌب َواَل ظ الواحد في معنييه، مثله: معنييه في آٍن واحد، وعند غيرهم ال يجوز أن يستعمل اللف

  [( سورة البقرة111)] َشِهيٌد{
 .......طالب:

  .هو ال بد من الترجيح ؟نعم، كيف
 .......طالب:

ال، هذا مبني على أصل، على قاعدة عامة، استعمال اللفظ في معنييه عند الجمهور ال يجوز، بل ال بد من 
وال يضار مولود له )ألن العطف على نية تكرار العامل،  : إن هذا اختالف تنوع؛وال نقول ،ترجيح أحد المعاني

  (.بولده
 .......طالب:

فاعل  (كاتب وال شهيد)، طيب كبالضبط، على نية تكرار العامل األول، وما قلته هنا تقوله هنا ال ما تدري، مثله
ال نائب فاعل؟ يمكن أن يتصور منه الضرر   .عليه الضرر، مثل األمويتصور  ،وا 

 .......طالب:
 وين؟ 
 .......طالب:
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فالمفّسر للمراد  ،أو فاعل ،نها نائب فاعلإ :حتى يفك الفعل، ال بد أن يفك، وهللا هو ما في شك سواء قلنا يبقى،
كان  عطف الجملة الثانية عليه، وال مولود له بولده، فالطرفان يحرم على كل واحٍد منهما أن يضر اآلخر، سواء

 نائب فاعل األول والثاني نائب فاعل، أو األول فاعل والثاني فاعل.
 ."وهو على قسمين: ظاهر ومضمر"

 ظاهر ومضمر، هذا إيش؟ نائب الفاعل.
 ."الظاهر نحو قولك: ُضرب زيد ويضرب زيد"

سناد الفعل المضارع المبني ،ُضرب زيد للمجهول  ويضرب زيد، إسناد الفعل الماضي إلى المفرد الظاهر، وا 
 لنائب الفاعل المفرد.

 ."كرم عمروكرم عمرو ويُ وأُ "
كرم؟ لماذا كرر ما يكفينا ُضرب وخالص؟ جاء كرم ويُ ضرب، وأُ أكرم ويكرم، لماذا جاء بمثالين؟ ُضرب ويُ 

يمضارع؟ ها و و مضارع ثم جاء بماضي و بماضي   ش السبب؟ ا 
 ......طالب:

 وتمثيل للرباعي. ،تمثيل للثالثي وهذا رباعي، ،هذا ثالثي ،إخوانيا مثلما قال 
 ."والمضمر نحو قولك: ضربُت وضربنا وضربتَ "

متكلم المفرد الضمير  ؟ضربُت وضربنا، هذا مضمر، إلى إسناد الفعل إلى نائب الفاعل الذي هو إيش؟ ها
زيد، أال ، ضربني ضربني زيد مثال   ؟وضربنا ضمير المتكلمين، أصله مفعول، لو ذكر الفاعل معه لقلنا: ضربتُ 

نستطيع أن نأتي بالتاء هذه وال نغيرها مع تغيير الفعل ووجود الفاعل؟ لما ذكرنا الفاعل غيرنا الضمير، بدل ما 
 هو ضمير تاء المتكلم صار ياء المتكلم، لماذا؟ 

 ......طالب:
 نعم، التاء ضمير رفع، والياء ضمير نصب.

 ."وضربِت وضربتما وضربْت "
 ، يريده ظاهر، ضربَت وضربُت وضربَت، المتكلم و ألن نائب الفاعل مستتر  ؛ِرَبت  ما تجي ُض إيش؟ وضرَبت 
 والمخاطب.

 ."وضربا ،وضربتن ،وضربتم ،وضربتما ،وضربتِ  ،وضربتَ "
نعم هذه ضمائر الخطاب، ضمائر الخطاب، إسناد الفعل المبني للمجهول إلى ضمائر الخطاب، المفرد المذكر، 

 والجمع المؤنث. ،جمع المذكروال ،والمفرد المؤنث، والمثنى
 ."وضربا وضربوا وضربن"

 الغائب، ضمير الغائب، نعم.
 ."باب المبتدأ والخبر، المبتدأ: هو االسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية"
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دخال الحكم في الحد  ،االسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، االسم المرفوع وعرفنا أن قولهم المرفوع حكم وا 
إال إذا سمي  ،يبقى أنهم جروا عليه، االسم يخرج الفعل والحرف، فال يقع الفعل وال الحرف مبتدأ فيه، لكنيه ما ف

فجاز  ،يزيد مقابل ينقص، سمي به أ به، ومثله: يزيد،تدبيُ  (يضربلو سميت إنسان أو ُسمي إنسان بت) به،
ذا قلت   من حرف جر، من هذه إعرابها مبتدأ؛ :في اإلعراباالبتداء به، الحرف لو يسمى به يجوز االبتداء به، وا 

نما المقصود بها التسمية، التسمية بهذا الحرف، فتقول: من مبتدأ ،ألنه ليس المقصود منها حرفيتها وحرف  ،وا 
والجر مضاف إليه، فقولهم: االسم يشمل االسم الذي هو الذي يدل على الحد من غير  ،والحرف مضاف ،خبره

 .اأو حرف   ولو كان أصله فعال   ،ا هو معروف في تعريفه، ويشمل ما سمي بهكم ،اقتران بالزمن
 ."هو االسم المرفوع :والخبر"

 ،فعألنه عرى عن العوامل اللفظية ورُ  ؛رافعه معنوي  اإذ   ،االسم العاري عن العوامل اللفظية ،هو االسم المرفوع
اء، مرفوع باالبتداء، واالبتداء معنوي وليس بلفظي، رفع مبتدأ باالبتد ،وهو على قول األكثر ،الرافع معنوي  اإذ  

 والخبر.
 ."هو االسم المرفوع المسند إليه :والخبر"

 المسند إلى المبتدأ، االسم المرفوع المسند إليه، يعني المسند إلى المبتدأ، نعم.
 ."نحو قولك: زيد قائم، والزيدان قائمان"

حقيقة   اأو تقدير   امة رفعه الضمة الظاهرة، قائم: خبره، اسم مرفوع لفظ  وعال ،مبتدأ مرفوع باالبتداء :زيد )زيد قائم(
زائدة، وحسب: مبتدأ مرفوع  :الباء ( بحسبك درهم ،بحسبك درهم)؟ يشمل الحقيقة والحكم، إذا قلت: اأو حكم  

 ل رّب. بضمٍة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة، حرف الجر الزائد، ومثله الشبيه بالزائد، مث
 إن قلتتتتتتتتت زيتتتتتتتتد عتتتتتتتتاذر متتتتتتتتن اعتتتتتتتتتذر     زيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد وعتتتتتتتتتتتتتتتتتتاذر خبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر مبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدأ

 
 

من:  ؟ومن اعتذر ،خبر :وعاذر ،مبتدأ :زيد عاذر من اعتذر، مبتدأ زيد، زيد :زيد عاذر، تقول :مبتدأ زيد، تقول
 ( بدون تنوين،زيد عاذُر من اعتذر) :إذا قلت مول السم الفاعل في محل نصب، طيب،حرف؟ نعم، مع

: خبر، ومن: اسم موصول مفعول السم الفاعل، واعتذر: باإلضاف ة، عاذُر من اعتذر، عاذر  من اعتذر، عاذر 
قول: ، وصلته اعتذر، اآلن يستوي أن نصلة الموصول. وعاذُر من اعتذر، عاذر: مضاف، ومن: مضاف إليه

 ( يستويان؟ نعم، يستويان؟عاذُر من اعتذر)و (عاذر  من اعتذر)
 ......طالب:

ما في إشكال، من حيث المعنى ما في  ،من حيث المعنى ما في إشكال، من إضافة اسم الفاعل للمفعول ،ال ،ال
ال أحيان   يصير إعماله أفضل،  ايصير هذا أفضل؟ أحيان   اوأحيان   ،يصير هذا أفضل اإشكال، نعم يستويان؟ وا 

 [( سورة الطالق2)] }إَباِلُغ َأْمرِِه{ [( سورة النازعات61)] }ِإنََّما َأنَت ُمنِذُر َمن َيْخَشاَها{يصير إضافته أفضل؟  اوأحيان  
إذا كان الفعل يراد به  :هم يقولون  ( وقرئ بهذا وهذا، لكنمنذر  من يخشاها؟) (بالغ  أمره أو أمَره)ما تجي 

ذا كان للحال واالستقبال فالتنوين أفضل.  الماضي فاألولى اإلضافة، وا 
 ."والزيدون قائمون "
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النازعات،  ( جيء به هناك،، منذر  إنما أنت منذرُ )التاسع عشر من القرطبي في آخر سورة  نعم، أنت شوف
 آخر النازعات من التفسير.

 ."ظاهر ومضمر :والمبتدأ قسمان"
: ظاهر  أو نقول ،ظاهٍر ومضمرٍ  :على قسمين :إذا قلنا ؟ظاهر ومضمر، إعراب ظاهر :المبتدأ قسمان

، ؟ هما ظاهر  ومضمر   هنا بدل أو بيان. ا، لكنومضمر   اأعني ظاهر   :زون النصبويجي ومضمر 
 ."فالظاهر ما تقدم ذكره"

 .(زيد قائم) الظاهر ما تقدم ذكره
 ."والمضمر اثنا عشر وهي: أنا ونحن وأنت وأنتِ "

، وضمائر الغيبة الخمسة، ضميرا المتكلم المفرد والجمع، وضمائر الخطاب الخمسة :طيب، المضمر اثنا عشر
لماذا؟ ألن المتصلة ال يجوز االبتداء بها، المتصلة ال يجوز  ،تكون متصلة أو منفصلة؟ منفصلةهل  لكن

 .. الخ.(هو قائم)، و(أنت قائم)، و(نحن قائمون )و (أنا قائم)ال بد أن تكون منفصلة، فتقول:  ااالبتداء بها، إذ  
 ."وأنَت وأنِت وأنتما وأنتم وأنتن"

 بة كذلك، فيكون المجموع اثنا عشر.الخطاب، وضمائر الغي ضمائرخمسة 
 ."نحو قولك: أنا قائم، ونحن قائمون، وما أشبه ذلك "وهو وهي وهما وهم وهن،

 يعني قف عليها األمثلة العشرة الباقية.
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 معالي الشيخ الدكتور
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  املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (5شرح متن اآلجرومية )

 م الخضيرالشيخ/ عبد الكري
 

الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما 
 بعد:

، وسوف ينهى في أقرب -إن شاء هللا تعالى-أنه لن يطول  اوعدنا سابق   الذيخشية  من طول وقت وأمد الدرس 
بابين، نأخذ بابين من أجل أن نكون في  في كل درس، ونأخذ مدة سوف نقتصر على شرح المهم وال نسترسل

هذا  ينقص، يقل العدد، كأنهم استطالوه،، ألني أشوف العدد -إن شاء هللا تعالى-نهاية هذا الفصل أنهينا الكتاب 
 فيه نقص. الدرس

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
 :-رحمه هللا تعالى-لف قال المؤ 

 "والخبر قسمان: مفرد وغير مفرد".
 مفرد وغير مفرد، الخبر قسمان، مفرد وغير مفرد، إيش معنى مفرد؟ يقابل التثنية والجمع؟ أو يقابل....

 طالب:.......
أن نعم، ليس بجملة وال شبه جملة، المفرد ما ليس بجملة وال شبه جملة، ولو كان مثنى أو مجموع ا، عرفنا 

 المبتدأ يحتاج إلى خبر، وأحيان ا يحتاج إلى إيش؟ ما يسد مسّد الخبر، وهو إيش؟
 .......:طالب

 ال، ال، فاعل.
 فاعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل أغنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار ذانِ     فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأول  مبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدأ  والثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاني

 

 في أسار ذانِ  -يعني عن الخبر–أغنى 
 "فالمفرد نحو قولك: زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون".

 ولو كان مثنى  أو مجموع ا؛ ألنه ليس بجملة وال شبه جملة. نعم،
 "وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور، والظرف، والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره".

 يعني جملة، مبتدأ مع خبر هي جملة.
 ره"."وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور، والظرف، والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خب

يعني الجملة وشبه الجملة، شبه الجملة الظرف والجار والمجرور، )زيد عندك( و)زيد في الدار( وهل هو الخبر 
أو هو متعلق بخبٍر محذوف؟ )زيد كائن عندك(، أو )زيد مستقر عندك(، أو )زيد كائن في الدار(، أو )مستقر 

أن يقدر فعل أو اسم؟ فالخبر أيهما؟ الجار في الدار( أو )استقر في الدار( على خالف بينهم في األفضل 
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والمجرور أو متعلق الجار والمجرور أو هما مع ا؟ جار ومجرور مع متعلقه؟ وحينئٍذ يكون جملة، إذا قلنا: 
 المتعلق صار جملة، ما صار شبه جملة.

 طالب:.......
متعلق بمحذوف كائن أو مستقر، ومثله الجمل، اآلن هذه شبه الجمل، )زيد عندك(، و)زيد في الدار( شبه جملة، 

 والجمل الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر.
 "نحو قولك: )زيد في الدار( و)زيد عندك( و)زيد قام أبوه(".

 )زيد قام أبوه( قام: فعل ماض، وأبوه: فاعل، والجملة من الفعل والفاعل خبر زيد.
 "وزيد جاريته ذاهبة".

: مبتدأ ثاني، وذاهبة: خبر ثاني، والجملة خبر المبتدأ األول، وأظن هذه وزيد جاريته ذاهبة، زيد: مبتدأ، جاريته
الطريقة ال بأس به، ماشية باختصار ماشي, جيد؟ لو أخذنا كل بابين جميع إلى النهاية ننتهي في نهاية الفصل 

 .-إن شاء هللا تعالى-
 ما الفرق بين الخبر والصفة؟

لدار( ماذا تقول؟ رجل يجي؟ يجوز؟ االبتداء بالنكرة ما لم تفد؟ لكن اآلن لو قلت: )زيد في الدار( أو )رجل في ا
إذا قلت: )رجل في الدار(، يعني كائن في الدار فهو نكرة محتاج إلى وصف أولى من حاجته إلى خبر، فرق 

 من حيث اإلعراب، المعرفة يحتاج إلى خبر، النكرة حاجته إلى الوصف أولى، اللفظ واحد.
 لة على المبتدأ والخبر"."باب العوامل الداخ

العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، لما أنهى الكالم على المبتدأ والخبر، وأنهما مرفوعان، حكمهما الرفع، 
العامل في المبتدأ معنوي االبتداء، والعامل في الخبر المبتدأ عامله لفظي، ذكر العوامل، والمقصود بها العوامل 

بتدأ والخبر، وتسمى النواسخ؛ ألنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر، فمنها ما ينسخ حكم اللفظية التي تدخل على الم
المبتدأ، ومنها ما ينسخ حكم الخبر، ومنها ما ينسخ حكم المبتدأ والخبر، فالذي ينسخ حكم المبتدأ من الرفع إلى 

وأخواتها، والذي ينسخ يعني  النصب؛ ألن النسخ هو التغيير، الذي يغير حكم المبتدأ من النصب إلى الرفع )إّن(
ا )ظّن( وأخواتها.  يغير حكم من الرفع إلى النصب هي )كان( وأخواتها، والذي ينسخ حكم المبتدأ والخبر مع 

 "وهي كان وأخواتها".
هي نواسخ، ألن النسخ في اللغة بمعنى التغيير واإلزالة، فغيرت وأزالت حكم المبتدأ فقط، أو حكم الخبر فقط، أو 

ا من الرفع إلى النصب، وهي )كان( وأخواتها، لماذا اختيرت )كان( دون غيرها من األخوات؟ لماذا حكمهما  مع 
 ال يقال: )ليس( وأخواتها؟

 طالب:.......
 نعم، كيف أولى؟ أولى ليش؟ من الذي جعلها أولى؟

 طالب:.......
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أكثر استعمال، لكن غيرها؟ )ليس( يعني أكثر من ليس؟ نعم إذا قارنا )كان( بما فتئ، وما برح، وما انفك هي 
 كثير استعمالها.
 طالب:.......

 يعني يأتي منها جميع التصرفات، تتصرف جميع التصرفات، كان يكون كن الكون.
ن  وأخواتها، وظننُت وأخواتها".  "وا 

ّن وأخواتها، وظننت وأخواتها، ما قال: ظّن و  أخواتها مثل و)ظننُت( لماذا ما قال: كنُت، قال: كان وأخواتها، وا 
كان وأخواتها، أو قال: كنُت وأخواتها؟ األصل )ظّن(، ّظن تقييدها باإلسناد إلى تاء المتكلم ال داعي له، هي ظّن 
سواء أسندت إلى المتكلم أو إلى غيره، هذا اإلجمال، ثم بعد ذلكم يأخذ التفصيل، من باب اللف والنشر المرتب، 

، ثم أخذ يفصلها، ويذكره  ا ويذكر أحكامها.ذكرها إجماال 
 "فأما كان وأخواتها فإنها ترفع االسم وتنصب الخبر".

}ِإنَُّه َكاَن  [( سورة النساء126)]}َوَكاَن َّللا ُ َسِميًعا َبِصيًرا{ترفع االسم، كان وأخواتها ترفع االسم وتنصب الخبر، 
ل: االسم ال أثر لكان فيه؟ من أصله ترفع االسم وتنصب الخبر، لماذا ال يقا [( سورة فاطر66)]َعِليًما َقِديًرا{

مرفوع، بل هي أثرت في الخبر فقط؟ نعم، تغير االسم، صار اسم كان، ما صار مبتدأ، صار إعرابه اسم كان، 
ا التغير بالعامل اللفظي أقوى من التغير بالعامل المعنوي، ومر  ا لهذا التغير، التغير اإليش؟ اإلعرابي، وأيض  وتبع 

للفظية تزيد على المائة، ومن أحسن ما ألف فيها العوامل للجرجاني، كتاب مشهور عند أهل معنا أن العوامل ا
ا، ال يستغني عنه طالب علم، العوامل اللفظية، ترفع االسم وتنصب  العلم ومطروق ومشروح بشروح كثيرة جد 

الثاني بالمبتدأ، لكن إذا الخبر، تنصب الخبر، فإذا قلت: )زيد قائم( مبتدأ وخبر مرفوعان، األول باالبتداء و 
أدخلت كان؟ )كان زيد قائم ا( وا عرابها: كان: فعل ماض ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر زيد: اسم كان، نعم، 
وقائم ا: خبرها منصوب، )كان زيد قائم ا( و)ليس زيد قائم ا( )ما زال زيد قائم ا( )ما برح( )ما فتئ(، )أصبح(، 

، تدخل جميع هذه النواسخ على هذه الجملة فيبقى أثرها مثل كان فهي أخوات )أضحى(، )أمسى(، )بات(، )ظل(
 كان.

 "وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى".

 كان، الحظوا )كان، أمسى، أصبح(.
 وظل". أضحى"

 األولى؟أين 
 "أصبح وأضحى" األولى أصبح.

 طيب، وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك، وما فتئ، وما برح.
 "وما دام".

 ؟ أجمل أن تقرأها.-أنت ذكرتها تو–ما دام، بقي واحد؟ اآلن عندكم )أصبح وأضحى، أمسى( و 
 "كان وأمسى وأصبح وأضحى".
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}َفُسْبَحاَن َّللاَِّ ِحيَن نعم )أمسى( أنا هذا القصد، لماذا قدم )أمسى( على )أصبح(؟ الليل سابق؟ الليل متقدم؟ 
ال يقول قائل: إن اليوم يبدأ من الصبح، ويستمر إلى الصبح الثاني،  [روم( سورة ال15)]ُتْمُسوَن َوِحيَن ُتْصِبُحوَن{

}َفُسْبَحاَن َّللاَِّ الليل يبدأ بغروب الشمس؛ ولذا قدم )أمسى( على )أصبح( ظاهر؟ واضح؟ ولذا قال هللا تعالى: 
 . ِحيَن ُتْمُسوَن َوِحيَن ُتْصِبُحوَن{

 طالب:.......
ا، وأهل العلم يقولون: هذه دالة على أوقات الصالة، يعني تصلون الصلوات نعم، في إيش؟ تنزيه، تنزيه عموم  

 المشتملة على التسبيح في هذه األوقات، حين تمسون، وحين تصبحون، وبقية األوقات في اآليات التي تليها.
"وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وما 

 تصرف منها".
 ثالثة عشر، كان وأخواتها ثالثة عشر، مثال لكل واحدٍة منها؟ من يأتي مثال لألولى ويعربه؟

 طالب:.......
)كان زيد قائم ا( طيب، زيد: خبر كان منصوب، طيب، كان هل يلزم منها االستمرار؟ يعني إذا قيل: "كان رسول 

 ا االستمرار؟يفعل كذا" هل يلزم منه -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
 طالب:.......

 نعم، المسألة خالفية لكن نريد.....
 .[( سورة هود5)]}َوَكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماء{يعني هل الخالف في مثال واحد أو في عموم األمثلة؟ يعني في مثال: 

 طالب:.......
-قد جاء )كان( مضاف ا إلى النبي عرشه على الماء؟ نعم منها ما يفيد االستمرار، ومنها ما ال يفيد االستمرار، و 

ن أفادته في بعض األحوال، والقرائن  -عليه الصالة والسالم في عمٍل عمله مرة  واحدة، ال يلزم لها االستمرار، وا 
 هي التي تدل على إرادته وعدم إرادته.

 المثال الثاني: )أمسى الجُو حار ا( أعرب؟
 طالب:.......

 ع، في نطقك ما هو مرفوع.طيب، هذا يصير خبر ا؟ ولهم مرفو 
 طالب:.......
 إيش؟ خبرها؟
 طالب:.......

 أيوه، اسمها، نعم، اسمها مرفوع صحيح.
 أخطأت وخطأتني معك، طيب؟ حار ا؟ خبرها: منصوب.
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الثالث: )أصبح الرجل نشيط ا( متى يكون الرجل نشيط ا؟ نعم، متى يكون الرجل يصبح نشيط ا؟ إذا قام وذكر هللا 
انحلت عقدة، ثم إذا توضأ انحلت عقدة، إذا صلى انحلت عقده وأصبح نشيط ا، )أصبح الرجل  -جل وعال-

 نشيط ا( إعرابها؟
 طالب:.......

سم، المسألة معروفة عند أهل العلم، كثير منهم يقول: إنها صالة الليل، كثير من أهل العلم يقول: صالة الليل. 
 ن هللا يعوض ويسامح اآلن.رجل نام إلى الصبح بال الشيطان في أذنيه، لك

يش تسوي؟ دخل عليها ناسخ تدخل؟  )أقائم الزيدان؟( وا 
 طالب:.......

 نعم، دخل عليها ناسخ يجي؟ ما يجي؟
 المثال الذي يليه؟ أمسى، أصبح، أضحى.

 طالب:.......
 أضحى أضحى، ما زلنا في أضحى. 

 ( اطالب: )أضحى الفقيه ورعً 
 وقبل ذلك؟

 طالب:.......
 ت الشمس صار..... لكن قبل؟ هات مثاال  مطابق ا. يوم احتر 

 طالب:.......
يش يصير؟ كبر بهذه السرعة؟ )أضحى الجو صحو ا( ال بأس. ا وقبل ساعة؟ وا   يافع 

 التي بعدها إعرابها كما مّر، مو مثل الكفراوي لما أعرب ستة عشر مثاال  بقي اثنين قال: وا عرابهما كما مر.
 طالب:.......
 الملل، الملل، ال بد.نعم، وشو؟ 

ا{ المثال الذي يليه )ظل(  إعرابه كما مر. [( سورة النحل11)]}َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ
 الذي يليه )بات( إيش؟ 

 طالب:.......
ا(. بعده )صار( )صار القمح خبز ا( أو دقيق ا قبل ذلك، أو تجاوز  )بات الرجل نائم ا(، )بات الطفل مريض 

ا، ما   أتم مرحلة السيولة، التبخير على طول، طيب الذي بعده.المرحلتين جميع 
 طالب:.......

 كيف؟ إيش هو المعروف؟ قبل؟ جيد؛ ألنه ما يصير مباشرة ، القمح ما يصير خبز ا على طول.
{)ليس( )ليس البُر( ال، هات اآلية:    .[( سورة البقرة155)]}لَّْيَس اْلِبرَّ

 طالب:.......
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 أعرب؟ اْلِبرَّ َأن ُتَولُّوْا{ }لَّْيَس ال ما تجي يا أخي 
 ...طالب:...

: خبر ليس مقدم، )أن تولوا( أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم ليس.  إيه، ما في إشكال، البر 
الذي يليه )ما زال( اآلن عندنا أفعال ثالثة: )زال يزول(، و)زال يزال(، و)زال يزيل( أيهما الذي يعمل عمل كان؟ 

ل يزول )زال الفيء( إيش يصير؟ و)زال يزيل( أزال كذا يزيله عن مكانه، ليست من أخوات كان، زال يزال؟ أم زا
 إنما أخت كان )زال يزاُل( وال بد من تقدم النفي عليها، فتقول: )ال يزال الجو رطب ا( نعم.

 .....طالب:.
 وشو؟ زال.... ما يجي، ال بد من تقدم النفي، كمل، إيش اللي بعده؟

فتئ وما برح وما دام، هذه كلها ال بد من النفي، ينزل النفي المعنوي منزلة النفي اللفظي، من يجيب  ما انفك وما
 لي مثال من سورة يوسف؟
هذا قالوا أنه نفي، األصل أنه )ما تفتأ( ألن معناه معنى النفي، فينزل  [( سورة يوسف11)]}َتاهلل َتْفَتُأ َتْذُكُر ُيوُسَف{

 منزلة النفي اللفظي. 
 عده )ما برح وما فتئ وما انفك وما زال وما دام( هذه كلها متقاربة، بعدها.ب

 طالب:.......
من أي باب؟ من باب ضرب؟ من أي باب من األبواب الصرفية؟ بِرح أو بَرح، بَرَح يبَرح أو َبِرح يبَرُح. فِهَم يفهم، 

ذا قلنا: بَرح يبَرح من باب إيش؟  من باب فِهم، وا 
 طالب:.......

رضوان -لي ميزان، ميزان األفعال الستة المعروفة عند أهل العلم، يعني مثال  عندك في الحديث الصحابة هات 
ال من باب نَصر؟ أهل  -هللا عليهم ينتظرون صالة العشاء حتى تخِفق رؤوسهم أو تخُفق؟ من باب ضرب وا 

قول له: من باب ضرب وينتهي العلم يفترضون في طالب العلم أنه جامع بين العلوم كلها، ويحيلهم مثال  ي
اإلشكال، ما يحتاج يضبطوه لك، قد تقول: )ضرب ونصر( واحد ما بينهما فرق؟ لكن الفرق بالمضارع، هذا 

 )يضرب( وذا )ينصر( هل هي تخُفق رؤوسهم أو تخِفق؟ هي من باب ضرب، إذ ا تخِفق رؤوسهم.
وات )كان( نواسخ، والنسخ مثلما ذكرنا التغيير فهي الذي بعده )ما دام( والذي بعده؟ هذه ثالثة عشر فعال  هي أخ

تغير الحكم، وتغييرها يظهر في الخبر، من الرفع إلى النصب، أما تغييرها في المبتدأ فهو لمجرد إضافة المبتدأ 
 إليها؛ ليكون اسم ا لها، وهو ما زال تغيير ا معنوي ا.

 "وما تصرف منها".
 وما تصرف منها، كان ويكون وكن وكائن.

 "نحو: كان ويكون وكن، وأصبح ويصبح وأصِبح، تقول: كان زيد قائًما".
 )كان زيد قائم ا( طيب، وأصبح؟ كمل؟
 "وليس عمر شاخًصا، وما أشبه ذلك".
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ا(، وما أشبه ذلك من األمثلة التي ذكرتموها، وا عرابها كما مّر، األول مرفوع على أنه اسم  )وليس عمر شاخص 
 الثاني منصوب على أنه خبره، خبر الفعل الناسخ.)كان( أو إحدى أخواتها، و 

 "وأما إن  وأخواتها".
ال إيش يسوي بهتذه  )إّن( وأخواتها، بدأ بت)إّن(، لماذا ما قال: )وأما أّن وأخواتها؟( أنكر )أّن(؟ ما يقدر ينكرها وا 

 األمثلة؟
ّن وتفتح همزتها في مواضع؟ أو يعني الكالم على أن )إّن( هي األصل و )أّن( فرع، أيهما األصل؟ هل األصل إ

أن األصل )أّن( وتكسر في مواضع؟ أو هما أصالن؛ ولذا يقول: )إّن وأّن( والثالث أصالن، غاية في 
االختصار، يعني حينما يسوق الخالف في األصل ما يقول: األصل )إّن( أو األصل )أّن(؟ ال، يعني ثالثة 

ل: القول األول كذا، والثاني كذا، )إّن وأّن والثالث أصالن( وأحيان ا أقوال ما يقول: المسألة خالفية في ثالثة أقوا
يقول: في المسألة خالف ثالثها، يعني ثالث األقوال: أنهما أصالن، وحينئٍذ يطوي الشيء المعروف، القولين 

نها األصل عند المتقاربين، يطوي القولين المتقابلين، ثم يورد الثالث؛ ألنه ال يفهم من الكالم، فبدأ بت)إّن( أل
ا قائم(  األكثر، وهي حرف توكيد ونصب، تنصب المبتدأ ويكون اسم ا لها، وترفع الخبر ويكون خبر ا لها، )إن زيد 
ا قائم(  ا: اسم )إّن( منصوب، قائم: خبرها مرفوع )إن زيد  ال ال؟ وا عرابه: إّن: حرف توكيد ونصب، زيد  صح وا 

ا أو زيد ؟  تخفف )إّن( إّن إيش؟ زيد 
 ب:.......طال

 زيد  كذا؟ إيش اللي بناه؟ زيد  لماذا؟ ألن )إّن( هذه إذا خففت يقل عملها: 
 ...............................................     العمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلُ  فقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلّ  (إنّ ) وخففتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

ا وعمر ا  [( سورة طته42)]}ِإْن َهَذاِن َلَساِحَراِن{ قائمان( لكن إذا تّمت فقّل العمل، إذا عطفت على اسم )إّن(، )إن زيد 
ال عمر ا؟ وعمر ا معطوف على المنصوب، نعم هذا هو األصل، لكن يجوز رفعه: ا قائم  وعمرو وا   الجملة، )إن زيد 

 منصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب )إّن( بعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد أن تستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكمال    وجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتائز  رفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك معطوف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى
 

ا وعمرو  قائمان؟ ال، إذا تمت الجملة باسمها وخبرها وعطف ت عليه يجوز؛ لتكن الواو ال يجوز أن تقول: إن زيد 
ا وعمر ا  استئنافية، أما مع عطف النسق ما يمكن، فإذا أتيت بالمعطوف قبل تمام الجملة يجب نصبه، إن زيد 
ن كان األصل هو النصب أعرب؟ من  ا قائم  وعمرو  أو وعمر ا؟ يجوز الوجهان، وا  قائمان، لكن إذا قلت: إن زيد 

 يعرب؟
 طالب:.......
ا، في مثال الواو استئنافية ، معطوف على المحل، أو الواو استئنافية وعمرو  مبتدأ خبره محذوف تقديره قائم أيض 

 يلغز به بيت شعر:
 الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتناءَ  المليحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةَ  هنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد   نّ إ 

        

 وفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاءَ  وأي متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن أضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمرت لختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلٍ  
  

 

 يعرب؟ من
 طالب:.......
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باب بالكلية، الفعل الهمزة ِإ، هذا الفعل، والنون للتوكيد؛ ألن من األفعال ما يأتي على ال ال، ما هي من هذا ال
 حرٍف واحد، مثل: )ِع الكالم( )ِق( )ِف( من الوفاء.

 طالب:.......
يش يفيد؟ ذكروا لها معان، ال لها معنى في مغني اللبيب، لو راجعته وجدت لها معنى، ووجدت  كيف؟ وا 

ا، يجيب لك هذا على اللفظ، وهذا على المعنى، وهذا يقدر له، كل كلمة ما ترتبط اإلعراب، وهو يحوسك  حوس 
 باألخرى.

 طالب:.......
 وشو؟ عند ابن هشام في مغني اللبيب، راجعه في أوله.

 طالب:.......
 .-إن شاء هللا-طيب، نكمل الباب 

 "فإنها تنصب االسم وترفع الخبر".
ا قائم(.تنصب االسم وترفع الخبر، ويكون ا  السم اسمها، ويكون الخبر خبرها، وأعربنا: )إن زيد 

."  "وهي إن  وأن 
 "إّن وأّن"، )أّن( من يأتي بمثال على )أّن(؟ 

 طالب:.......
ا(؟ خطأ.   )أّن محمد 

 طالب:.......
يش اللي فتح همزة )أّن(؟   المثال األول صحيح؛ ألنه وا 

 طالب:.......
 إيه، ال بد تأتي به. 

 ....طالب:...
إيه، لكن أنت إذا قطعت الكالم ولم تأِت بما يقتضي فتح همزة )إّن( ترجعها إلى أصلها، تصبح مكسورة، لكن إذا 

من يعرب؟  [( سورة البقرة124)]}َأَلْم َتْعَلْم َأنَّ َّللا َ َعَلَى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر{أتيَت بما يقتضي الفتح نعم، مثل )ما( 
تعرف؟ الجوازم )لم ولما وألم وألما(؟ مضت قبل درسين أو ثالثة، من الجوازم )ألم( أعرب؟ ألم؟ ما في؟ أعرب ما 

ما قلنا: لم ولما وألم وألما إلى آخر الجوازم الثمانية عشر؟ نعم، لكن منها: )ألم( هذا جازم، وهي )لم( دخلت 
اسم )أّن( منصوب، على كل  عليها الهمزة، تعلم: فعل مضارع مجزوم بت)ألم(، )أّن(: حرف توكيد ونصب، )هللَا(:

 شيٍء قدير: متعلق بمحذوف خبر )أّن(. تفضل الذي بعده.
."  "ولكن  وكأن 

)لكّن( مثاله؟ )محمد شجاع لكن صديقه جبان( و)لكن( ألي شيء يؤتى بها؟ لالستدراك، ومن أثقل األمور ما 
لناس يريد أن ينبه على خطأ فيقدم يقع بعد )لكن(، من أثقل األمور ما يقع بعد لكن وهو االستدراك؛ ألن بعض ا
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بمقدمة طيبة، أنت إنسان أعطاك هللا كذا، ووهبك كذا، وأنعم عليك بكذا لكن.... هذه اللي ما تطيقها النفوس، أما 
ا أو صديقه جبان( أنت اآلن االستدراك  القلوب السليمة فما بعد لكن أفضل مما قبلها، )محمد شجاع لكن زيد 

النهار لكنه في الليل جبان( ولكنه عند اللقاء... نعم؛ ألن االستدراك ما يعطي معناه  على إيش؟ )زيد شجاع في
 من يعرب هذه؟ [( سورة الكهف21)]}لَِّكنَّا ُهَو َّللاَُّ َربِ ي{إال إذا كان ارتباطه بالسابق من حيث المعنى، 

 طالب:.......
ال بس لكّن؟ يعني نطقها، الكالم على نطقها؟ هي  نعم، طيب؟ اللي هو؟ ضمير المتكلم المجموع؟ فيه ضمير وا 

إعرابها: )لكّن(: حرف استدراك، واسمها ضمير المتكلم  [( سورة الكهف21)]}لَِّكنَّا ُهَو َّللاَُّ َربِ ي{ما تنطق، ال تنطق، 
 المجموع، و)هو هللا ربي( الجملة هذه المستقلة من مبتدأ وخبرها خبر )لكن(.

(يقول أيهما أفضل: أن نقول في  أم نقول: منصوب اسم  ،جملة )إن هللا عليم( هللا: لفظ الجالل منصوب )إن 
(؟  )إن 

ولو في الكالم، ولذلك ما يقولون: )أدعو ربي( إعراب )ربي( ما يقولون:  -جل وعال-ال شك أن التأدب مع هللا 
ب، ومن يفعله مفعول به، وال مفعول ألجله، معمول للفعل، على كل حال األدب في مثل هذه المواطن مطلو 

 .-إن شاء هللا-مأجور 
 هذا يسأل يقول: ما هي أفضل أبيات في النحو من حيث السهولة والقصر للمبتدئ؟

ا، فالذي ليس عنده نية لحفظ  الملحة للحريري من أسهل منظومات النحو، هي كثيرة أبياتها لكنها سهلة، سهلة جد 
بيات، يعني الناظم ماهر، الحريري، لكن الذي يستطيع أن األلفية له أن يقتصر على الملحة، وهي من أسهل األ

يعاني ألفية ابن مالك ولو بعد أن يفهم مثل هذا الكتاب المختصر، ويقرأ بعده القطر وشرح القطر، ويسمع عليه 
 األشرطة يستطيع أن يعاني األلفية.

 طالب:.......
يد أن يتطاول على األلفية، أما الذي عنده نعم المسألة األفضل، ما في أفضل وأسهل من الملحة، لمن ال ير 

 وتسعفه الحافظة لحفظ األلفية، ويتأهل لفهمها ما فيها كالم، األلفية أنفس ما كتب في الباب.
 طالب:.......

 مثل )إّن( إذا خففت قل العمل.
 طالب:.......

صحف، لكّنا، هو من ضمير فصل، األصل لكن، مسندة إلى إيش؟ ما هم يتكلمون عن أنفسهم لكّنا؟ هات الم
، لكن أنا -جل وعال-حيث اللفظ ال تنطق، لكنها معتبرة، هي معتبرة، لكنا يعني أنا وأنت، في الحقيقة ربنا هللا 

أعترف بأنه ربي وأنت ال تعترف، ويراجع اإلعراب، ويراجع اإلعراب ما في مانع، قيدها يا عبد الرحمن، قيد 
 نراجع إعرابها. اآلية من أجل مراجعة إعرابها، نريد أن

 "وكأن  وليت ولعل ".
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ا أسد( بعدها؟ المثال الثاني: )ليت(، كأن للتشبيه، لكن لالستدراك،  "كأن وليت ولعّل" )كأّن( مثال؟ )كأن زيد 
 وكأن للتشبيه، وليت للتمني، تمني المستحيل أو ما يقرب منه: 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  أال ليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتباب يعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود يوم 
 

 ............................................. 
 

( سورة 1)]}َلَعلَّ َّللاََّ ُيْحِدُث َبْعَد َذِلَك َأْمًرا{ويقول الفقير المعدم: )ليت لي ماال  أحّج منه(، و)لعّل( وهي للترجي، 
 .[الطالق

 طالب:.......
ثلها: نعم، كيف؟ هذا أصل، هذا األصل، لكن لعّل من هللا واجبة، كما يقول ابن عباس، ال تمني وال ترجي، وم

 )عسى( من هللا واجبة كما يقول ابن عباس.
 طالب:.......

 اسم لعّل، الياء: ياء المتكلم، أبلغ األسباب: الجملة خبرها. [( سورة غافر24)]}لََّعلِ ي َأْبُلُغ اأْلَْسَباَب{ها، إيش؟ لعّلي 
 "تقول: إن زيًدا قائٌم، وليَت عمًرا شاخٌص".

ا قائم ، وليت عمر ا شاخص    (، وما أشبه ذلك. هات؟)إن زيد 
 "ومعنى إن  وأن  للتوكيد، ولكن  لالستدراك".

ذا كانتا حرف توكيد فيحتاج  إّن وأّن للتوكيد، حرف توكيد ونصب، يقال في إعرابهما: حرف توكيد ونصب، وا 
ا قادم ( إليهما عند الحاجة إلى توكيد الكالم، شخص خالي الذهن من قدوم زيد، يحتاج أن يؤكد له الكالم )أن زي د 

ألنهم كذبوا، لكن لما  [( سورة يتتس16)]{مُّْرَسُلونَ }ِإنَّا ِإَلْيُكم ال يحتاج، ولذا جاءت في سورة )يس( الوجه الثاني، 
لما كذبوا، لكن لو لم يكذبوا في األصل  [( سورة يتتس14)]{َلُمْرَسُلونَ }ِإنَّا ِإَلْيُكْم كذبوا ثانية احتاجوا إلى توكيد ثاني 

ا يؤكد إليه ما احتي ا في القبول يؤكد إليه، إذا كان مكذب ا ومصر ا ومعاند  ج إلى التوكيد، فإذا كان السامع متردد 
 بتوكيدات، ولو قضى األمر إلى القسم.

"ولكن لالستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل  للترجي والتوقع، وأما ظننُت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ 
 ما مفعوالن لها".والخبر على أنه

ا قائم ا(.  نعم، على أنهما مفعوالن لها، ما نقول: اسمها وخبرها، )ظننُت زيد 
 طالب:.......

ا(  ها؟ إيه، يبنى؟ على إيش؟ أيوه، أو نقول: مبني على السكون القترانه بضمير المتكلم؟ )ظننُت زيد 
 طالب:.......

اسم خبر، مفعول أول ومفعول ثان، تنصب مفعولين، مصر مصر ياهلل، طيب، ها، اسمها؟ ما قلنا: ما لها 
ا قائم ا(،  {المفعول األول والثاني وكالهما )ظننُت زيد   .[( سورة الفتح11)]}َوَظَننُتْم َظنَّ

 طالب:.......
 ها، إيه إيه، وشو؟ أي؟ 

 طالب:.......
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{ال، ال، هذا فاعل،   .}َوَظَننُتْم َظنَّ
 طالب:.......

.المفعول الثاني )ظننت ا( مثال   م ظن السوء واقع 
 طالب:.......

 ال، ال، إذا قلت أنت.... توكيد مع بعض، ما له، ما له، يستبعد، ضمير فصل توكيد وال يأتي هذا. 
 كمل.

 "وهي ظننٌت وحسبُت".
ا(. ا(، و)خلت الهالل الئح  ا قائم ا(، و)حسبت عمر ا ناجح   ظننُت وحسبُت، )ظننُت زيد 

 علمُت"."وخلُت وزعمُت ورأيُت و 
 )زعمُت( مثالها؟ مثال لت)زعمُت(؟.

 طالب: 
 إنمــــــــــــــا الشــــــــــــــي  مــــــــــــــن يــــــــــــــدب دبيبــــــــــــــا    ولســــــــــــــــُت بشــــــــــــــــيٍ    ازعمتنــــــــــــــــي شــــــــــــــــيخً 

 

ا ولسُت بشيٍخ، إنما الشيخ، إّن مكفوفة بعد.  صحيح، زعمتني شيخ 
 "ورأيُت وعلمُت".

 ...........................................    رأيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هللا أكبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَر كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيءٍ 

 جدُت واتخذُت وجعلُت وسمعُت، تقول: )ظننُت زيًدا منطلًقا("."وو 
ا منطلق ا( يعني على هذا فِقس.  )ظننت زيد 

ا وعمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ا أختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوين فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي الرختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا    نحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو أظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن ويظنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان أختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  زيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 
 

 .-إن شاء هللا-من يعرب؟ راجعوا هذا البيت في ألفية ابن مالك، واحفظوا إعرابه، وأحضروه في الدرس القادم 
ا وعمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ا أختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوين فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي الرختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا    ن ويظنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان أختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو أظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  زيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 

 

 واأللفية معربة من قبل الشيخ خالد األزهري، معربة جميع ألفاظها.
 طالب:.......

أشوف أيسرها وأسهلها ابن عقيل، ابن عقيل، ابن هشام كّل شوي، صعب، ابن عقيل أيسر منه، واألشموني 
ا، أنفعها وأنفسها، األشموني أوسعها وأشملها، وح واشي الصبان عليه مهمة، وحواشي األبياري على الصبان أيض 

ال نافعة ونفيسة، بس أن عاد أن  حواشي على حواشي، لكن هذه أمور ال يطيقها طالب العلم في هذه األوقات، وا 
يعني األمور تؤخذ بقدر الحاجة؛ ألن النحو بالنسبة للكالم كما يقرر أهل العلم مثل الملح للطعام، ما يكثر منه، 

 يعانى بحيث تضيع األوقات كلها عليه، إنما هو أمر ال بد منه لطالب العلم.
 طالب:.......

 أّن ما تجي، ال بد أن يوجد ما يقتضي فتح همزتها.
 هذا سؤال يقول: ما حكم إيداع األموال في البنوك؟ 
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يحفظها ممن هو أصلح حاال  من  أما أخذ الفوائد عليها فهو عين الربا، وأما مجرد إيداعها للحفظ لعدم وجود من
ن وجد غيره  -إن شاء هللا تعالى-هذه البنوك إذا فلم يوجد من هو أصلح حاال  منها فال بأس  لمجرد الحفظ، وا 

 فال يجوز؛ ألنه من باب التعاون، والتعاون معهم تعاون على اإلثم والعدوان.
حية من قناة المجد، وأنه ليس بسنة، إنما يقول: سمعت أن اللحية فرض من فروض اإلسالم، يعني إعفاء الل

 ؟ افرض من فروض اإلسالم يعني واجبة؟ يعني اللي ما يربي لحيته يكون كافرً 
 

ذا قلنا: إنها واجبة وهو قول الذي ال محيد عنه وعليه  ا، فرق بين كونه سنة أنه ال يأثم إذا حلق لحيته، وا  ال ال أبد 
نقل اإلجماع على أن إعفاء اللحية واجب، وعلى هذا يأثم من يحلق داللة النصوص، والقول بسواه شذوذ، بل 

 لحيته، لكنه ال يكون كافر ا بهذا، بل هي معصية من المعاصي، نسأل هللا العافية.
 ؟ايقول: سمعت اليوم من قناة المجد أن العطر الذي يحتوي على كحول يعتبر نجسً 

ويرى بعضهم أن األدلة التي يستدلون بها ال تنهض  الخمر نجسة في قول الجمهور، قول جمهور أهل العلم،
على التنجيس، وعلى كل حال المسألة خالفية والورع االبتعاد عنها، وكذلك العطور التي تحتوي على كحول 

 حكمها حكم الخمر، لكن الورع االبتعاد عنها.
 يقول: هل اإلسبال حرام أم مكروه؟

غير خيالء توعد عليه بالنار، وأما إذا اقترن به الخيالء فاألمر أشد  هو حرام ألنه توعد عليه بالنار، بمفرده من
 من ذلك.

 هذا يقول: الدهان المستخلص من زيت السلحفاة والتمساح هل هو مباح أم ال؟
قلنا: إن السلحفاة والتمساح ال يجوز أكلها فهي في حكم الميتة نجسة، وال يتداوى بحرام، إن احتيج إليها في 

 وغسلت عند االنتهاء من الحاجة إليها والداعي إليها فقد رّخص في ذلك بعض أهل العلم.موضٍع خارجي 
 يقول: أيهما أفضل: إعراب القرآن لمحي الدين درويش أم إعراب القرآن وصرفه وبيانه لمحمود صافي؟

 أنا المرجح عندي إعراب القرآن لمحي الدين درويش.
ال الثانية؟  [( سورة الكهف21)]َو َّللاَُّ َربِ ي{}لَِّكنَّا هُ : -جل وعال-آية الكهف قوله   هذي الطبعة األولى وا 

يقول: لكن حرف استدراك ساكن النون، لكن أنا، هذا الذي عليه عامة المفسرين، وهو منسوب إلى الواحد 
يطبقون المتكلم، وليست النون المشددة بعدها ألف في اآلية يراد بها الجمع، لكنا، يقول المفسرون بل يكادون 

ثباتها في الوقف، يقول: أنا، حذفت الهمزة في الوصل  على هذا، أصلها: لكن أنا، حذفت الهمزة في الوصل وا 
ثباتها في الوقف، ماذا يقصد بالهمزة التي تحذف في الوصل وتثبت في الوقف؟ هل المقصود همزة أنا أو  وا 

ذا درجت تقول: لكن بدون ألف، األلف التي في آخرها؟ يعني لو وقفت عليها   }لَِّكنَّا ُهَو َّللاَُّ َربِ ي{قلت: لكّنا، وا 
ثباتها في الوقف، ضمير منفصل مبتدأ في محل رفع.  لكن يقول: حذفت الهمزة في الوصل وا 

 طالب:.......
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اآلية؟ ما  نعم، وشو، ال، ما يمكن؛ ألن همزة )أنا( ال تثبت في الوقف، يعني إذا وقفت على ذاك تقول: أنا في
يمكن، ضمير منفصل مبتدأ في محل رفع هو ضمير الشأن مبني في محل رفع مبتدأ ثاني، هللا: لفظ الجالل 
مبتدأ ثالث مرفوع، ربي: خبر المبتدأ يعني الثالث، والياء: مضاف إليه، والواو: عاطفة، وال: نافية، وأشرك: 

شرك، وعالمة جره الكسرة المقدرة على ما قبل الياء، مضارع مرفوع، والفاعل أنا، بربي: جار ومجرور متعلق بأ
ا: مفعول به منصوب، وجملة )لكن أنا هو( ال محل لها استئناف في حيز القول،  والياء: مضاف إليه، أحد 
وجملة )هو هللا ربي( في محل رفع خبر المبتدأ )أنا(، خبر المبتدأ األول، و)هللا ربي( في محل رفع خبر المبتدأ 

  أشرك به( في محل رفع معطوف على جملة )هللا ربي( )ال أشرك بربي(.)هو(، و)ال
 طالب:.......

 ال ال، )ربي( األولى التي قبلها، معطوفة على جملة )هللا ربي(، )لكن أنا هو هللا ربي(، األولى ما هي..... 
 طالب:.......

ذي يليها ال بد أن يكون ضمير نصب، ال إذا كان االستدراك ما هي بناصبة يجوز، أما إذا كانت أخت )إّن(، فال
 بد أن يكون اسمها ضمير نصب، و)أنا( ضمير رفع. 

 طالب:.......
ذا قلنا هذا اتجه الكالم، المؤلف وهو يعدد  ال هو يوجه اآلية، وكلهم على هذا حقيقة ، كلهم قالوا: لكن أنا، وا 

فاعل والمفعول الذي لم يسّم فاعله، والمبتدأ المرفوعات، كم عددها عنده؟ هو بدأ بالمرفوعات وقال: سبعة؟ ال
والخبر، واسم كان، وخبر إّن، والتابع للمرفوع، انتهى الكالم من ستة أشياء، فاعل ونائبه، انتهى الكالم عن 
الفاعل ونائبه، والمبتدأ والخبر، واسم كان، وخبر إّن، هذا انتهى الكالم فيه، بقي السابع وهو التابع، التابع 

يعني أتبع الفاعل بنائبه، وأردف المبتدأ بما أصله مبتدأ، ودخل عليه ناسخ، ثم جعل التابع آخر  للمرفوع،
ا المجزوم، يعني إذا عطفت  المرفوعات، لماذا؟ ألنه مشترك بين المرفوعات والمنصوبات، والمجرورات وأيض 

ا بين المرفو  ، والمنصوبات على مجزوم جزمت، )زيد لم يقم ولم يقعد(، فنظر ا لكونه مشترك  عات التي بدأ بها أوال 
التي ثنى بها، والمجرورات التي ثلث بها، والمجزومات.. الخ، أّخر التابع، والتابع يتبع ما قبله في إعرابه، وهو 

 خمسة أشياء: النعت والتوكيد وعطف البيان، وعطف النسق، والبدل: 
 وبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدل نعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  وتوكيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  وعطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف      يتبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي اإلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراب األستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتماء اأُلَول 

 

والعطف يشتمل على عطف النسق وعطف البيان، وعندكم اقتصر على عطف النسق؛ ألن عطف البيان داخل 
إن شاء -في البدل، حكمه حكم البدل، ويجوز أن يعرب العطف البيان بدل والعكس، إال في مسائل ثالث، تأتي 

 :-رحمه هللا تعالى-البدل، فقال في البدل، فبدأ بالنعت، وثّنى بالعطف، ثم التوكيد ثم  -هللا تعالى
 "باب النعت".

 النعت: مصدر نعت ينعُت نعت ا، النعت مصدر، وماذا يراد بالمصدر؟ ما الذي يراد به المصدر؟
 طالب:.......
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ال، الذي عنده حاشية ابن قاسم يجيب، النعت ماذا يقول؟ بمعنى المنعوت، فكأنه قال: مصدر يراد به اسم 
يراد به المحمول، لكن هل النعت يراد به المنعوت، أو بيان المنعوت؟ النعت يراد به المفعول، مثل الحمل 

وصف المنعوت، هل يراد به المنعوت نفسه؟ إذا قلت: )جاء زيد العاقل( هل المراد بالعاقل الذي هو النعت هو 
ف يقول الشيخ: المراد المنعوت زيد؟ المنعوت زيد، لكن هل المراد بالنعت المنعوت، أو وصف المنعوت؟ إذ ا كي

 به المنعوت؟
 طالب:.......

 ال، ال، ما هو مرادف، يعني هل المراد بالنعت الذي هو المصدر المنعوت مثلما نقول: يراد بالحمل المحمول؟
 طالب:.......
ا أن يريد الشيخ بذلك أن الحقيقة واحدة، المتحدث عنها أمر واحد، الحقيقة المتحدث عنه -على بعد-هو يحتمل 

شيء واحد، فإذا قلت: )جاء زيد العاقل( الذي جاء هو العاقل، وهو المسمى بزيد، حقيقة واحدة، لكن هل يمشي 
هذا بدقة إذا أردنا هذا اللفظ هو هذا اللفظ؟ لكن هذا وصف وهذا موصوف؟، بعضهم يعبر بالصفة ويعربون 

ن كان هن اك فروق دقيقة بين لفظ النعت ولفظ النعت بأنه صفة أو نعت على حٍد سواء من باب الترادف، وا 
 الوصف، النعت كأنهم يريدون به الوصف الثابت، والوصف يراد به الطارئ.

 طالب:.......
 نعم، نعم واضح ما بينهم فرق في هذا الباب، النعت والصفة واحد.

 طالب:.......
 نعم، شيء واحد النعت والصفة شيء واحد.

ا طارئ ا، يطلقونه ويريدون به شيئ ا ثابت ا، يطلق على هذا وهذا، فإذا قلت: ألنهم يطلقون النعت ويريدون به شيئ  
ا منعوت به، لكن العقل صفة  )جاء زيد العاقل( وقلت: العاقل صفة صحيح هذا، موصوف بالعقل، وهو أيض 
ال طارئ؟ طارئ، يصح أن تقول: نعت، ويصح أن تقول: صف ة ثابتة، لو قلت: )جاء زيد البائع( هذا ثابت وا 

 عندهم وال يختلف.
 "والنعت: تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، تقول: )جاء زيد العاقل(".

عندنا اآلن المطابقة بين النعت والمنعوت في أمرين من خمسة، أو في أربعة من عشرة؛ ألن عندنا عشرة أشياء: 
 النصب والجر، التعريف والتنكير، عشرة أشياء. هي التذكير والتأنيث، اإلفراد والتثنية والجمع، الرفع و 

والنعت إما أن يكون حقيقي ا أو سببي ا، النعت ال يخلو إما أن يكون نعت ا حقيقي ا أو سببي ا، الفرق بينهما أن النعت 
الحقيقي وصف للمنعوت، والسببي وصف لمالبس المنعوت، يعني ليس وصف ا له، ومن حيث اللفظ النعت 

رفع ضمير ا مستتر ا، والنعت السببي يرفع اسم ا ظاهر ا، فإذا قلت: )جاء زيد القائم( اآلن فيه ضمير يعود الحقيقي ي
على )زيد( إذ ا النعت حقيقي، بيان لوصف المنعوت، لكن إذا قلت: )جاء زيد القائم أبوه( تقول: القائم نعت، لكن 

له؟ هل هو نعت لزيد؟ القيام لمن؟ إسناد القيام هل هو نعت لزيد؟ هو تابع لهو في إعرابه، لكن هل هو نعت 
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ا  لمن؟ لألب ال لزيد، لكن لوجود المالبسة بين زيد وأبيه قيل: إن هذا نعت سببي، وكونه نعت ا يعني ألنه يتبع زيد 
 في إعرابه.

الفرق  النعت الحقيقي يتبع المنعوت في إعرابه، وكذلك السببي، لكن المطابقة في النعت الحقيقي، اآلن عرفنا
بينهما، المطابقة في النعت الحقيقي في أربعة أشياء من عشرة، العشرة التي عددناها، الرفع والنصب والجر 
والتذكير والتأنيث، التعريف والتنكير، اإلفراد، التثنية، الجمع، فإذا كان النعت حقيقي ا طابقه في أربعة أشياء من 

ذا كان النعت سببي ا  طابقه في اثنين من خمسة. هذه العشرة، ال بد، وا 
 "تقول: )جاء زيد العاقل(، و)رأيت زيًدا العاقل(، و)مررت بزيٍد العاقل(".

 إعرابها؟ تقول: )جاء زيد العاقل(؟ 
 طالب:.......

ا العاقل( رأى: فعل ماض، طيب، طيب، مفعول به العاقل:  طيب، وزيد؟ فاعل مرفوع، لزيد مرفوع، )رأيت زيد 
 ت المنصوب منصوب، )مررت بزيٍد العاقِل( نعت لمفعول به، ونع

 طالب:.......
 نعم، ما يمكن كما مر؛ ألن الذي مر مرفوع ومنصوب، هذا ما مّر.

 طالب:.......
ال سببي؟  نعم، مررُت: فعل وفاعل، طيب، نعت لزيد ونعت المجرور مجرور مثله، ظاهر، وهذا نعت حقيقي وا 

ياء، في التذكير، طابقه في إيش؟ في التذكير، تمام، طابقه في النعت طابق المنعوت في إيش؟ في أربعة أش
ا، أنت خذ واحد من كل فرع في التذكير والتعريف، وفي اإلعراب األخير في الجر،  التأنيث؟ ما يجتمعان أبد 
ا في اإلفراد، في أربعة من العشرة التي  والذي قبله في النصب، والذي قبله في الرفع، في اإلعراب، وأيض 

ا، نحن نريد أن نصحح، لكن لو تقول: حدد ال ال؟ أما طابقه في التأنيث والتذكير ما تجي أبد  ناها، صح وا 
 )جاءت هند العاقلة( طابقه في التأنيث ال في التذكير.

 "والمعرفة خمسة أشياء".
يش اللي جرنا إلى الكالم على المعرفة، المطابقة في التعريف، اآلن نحتا ج إلى المطابقة المعرفة خمسة أشياء، وا 

 في التعريف إيش معنى التعريف؟ المطابقة في التنكير إيش معنى التنكير؟ قال: المعرفة خمسة أشياء.
 "المضمر نحو: أنا".

المضمر بدأ بالمضمر؛ ألنه عندهم إيش؟ المضمر أعرف المعارف، عندهم المضمر أعرف المعارف، ضمير 
ذا أعرف المعارف، لكن عند سيبويه وغيره وكالمه حق أعرف المتكلم ثم ضمير المخاطب ثم ضمير الغائب، ه

، ويذكر أنه ُرؤي في المنام، وقيل: ما فعل هللا بك؟ غفر لي، بماذا؟ قال: ألني قلت: -جل وعال-المعارف هللا 
هللا أعرف المعارف، وهو أول من قالها، هم مطبقون على أن أعرف المعارف مقصودهم من األلفاظ التي 

 يبحثونها. 
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الضمير، وأعرف هذه الضمائر ضمير المتكلم، ثم ضمير المخاطب، ثم ضمير الغائب، لماذا صار ضمير 
 المتكلم أعرف المعارف؟ أعرف من ضمير المخاطب وضمير الغائب؟ 

 طالب:.......
ا آخر، طيب لو افترضنا خطيب على المنبر، ونحن جلوس؟ فقال الخطيب: أنا فعلت  طيب هو يخاطب شخص 

الحاضرين يعرفون أن الخطيب قال: أنا، لكن لو الخطيب على المنبر يقول: أنت اسكن، ال تتحرك،  كذا، كل
كل الحاضرين يعرفون هذا؟ يعرفه عدد يسير، لكن لو جاء بضمير غائب، هو فعل كذا، وال واحد يعرفه، لكن 

ال مو بواضح؟ يعني لما يقول: أنا فعلت كذ ا، كل األنظار متجهة إليه، يبقى أنه معرفة من المعارف، واضح وا 
وكلها تعرفه، من هذه الحيثية، لكن لما يقول: أنت يا فالن، أنت اسكت، ال تتحرك، يعرفه عدد يسير ممن 
ا في المجلس كله ال يعرفه إال من عرف  حوله، لكن البقية ما يعرفونه، أما إذا جاء بضمير الغائب ليس موجود 

 ها، الضمير نحو المضمر.قصته، إال من عرف قصته التي يتحدث عن
 "والمضمر نحو: أنا وأنت".

ا )أنا(، ومع غيره )نحن(، أو المعظم نفسه يقول: )نحن(، أو المريد تأكيد الخبر يقول:  هذا ضمير المتكلم، منفرد 
ا لنفسه يقول: )نحن(، أو يكون  )نحن( الذي يريد تأكيد الخبر يقول: )نحن(، فإما أن يكون جمع ا، أو معظم 

ا غير معظٍم لنفسه، والعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، كما قال اإلمام مؤكد   ا لكالمه، ولو كان واحد 
}ِإنَّا : والعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، كما في صحيحه في تفسير سورة: -رحمه هللا تعالى-البخاري 
  من الصحيح. [( سورة القدر1)]َأنَزْلَناُه{

 ."والعلم نحو: زيد ومكة"
العلم، والمراد به الذي يعّين مسماه، العلم الذي يعين المسمى، فهذا العلم إما أن يكون علم شخص: زيد، علم 

.  على مكان: كمكة. علم جنس: كأسامة مثال 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا   علمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته كجعفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٍر وخرنقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا    استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم يعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمى مطلق 

 

لم، لما تقول: أسامة مثال  أنت ال فهذا هو الثاني من اإليش؟ المعارف، الثاني من المعارف بعد الضمير الع
تتحدث عن شخص، لست تتحدث عن شخص، جعفر مثال للشخص، وأسامة علم على الجنس الذي المراد به 
األسد، هذا علم شائع في جنس األسود، هذه أمور متفاوتة كون الناس يعرفون بلد كل األمة متواطئة على 

ضب( بلد من يعرف جفن ضب؟ لكن مكة، بغداد، القاهرة، معرفتها، ال يعني أن كل البلدان معروفة، )جفن 
 دمشق، عواصم معروفة، لكن غيرها؟ ما يلزم.

 "واالسم المبهم نحو: هذا وهذه وهؤالء".
االسم المبهم، الذي هو أسماء اإلشارة، أسماء اإلشارة، هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤالء، أسماء إشارة، لماذا 

رفنا وجه تقدمه، والعلم؛ ألنه يعّين مسماه، لكن هذا فيه تعيين؟ يعني حينما صارت مرتبتها ثالثة؟ الضمير ع
تقول: )هذا زيد(، و)هذه هند(، و)هذان الزيدان(، أو )هذا قام( دعنا من إردافه بالعلم، )هذا فعل(، )هذا قام(، 

إليه فعل لكنه مبهم، لكن )هذا قعد(، و)هذه قعدت(، و)هؤالء قعدوا(، و)هذان قعدا(، و)هاتان قعدتا( مبهم، أسند 
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هو أخّص من النكرة، أخص من النكرة؛ ألن النكرة اسم شائع في الجنس، بينما هذا أنت تشير إليه تحدده، تحدد 
 .... واجهته، ففيه نوع من التعريف.

 "واالسم الذي فيه األلف والالم نحو الرجل والغالم، وما أضيف إلى واحٍد من هذه األربعة".
ذا االسم الذي في ه األلف والالم أصله نكرة، )رجل( تقول: )الرجل( هذه )أل( التعريف، )رجل( تقول: )الرجل(، وا 

 قلت: الرجل، وتريد بذلك التعريف فيتعرف بعد أن كان نكرة ، يتعرف بت)أل(.
 فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنمط  عرفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل فيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنمط    )أل( حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف تعريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٍف أو التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم فقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتط 

 

، على كل حال هذا قول معتبر عند أهل العلم، وقال به األئمة هل )أل( حرف تعريف أو الالم فقط -خالف–
 يعني، وهذا سبق بحثه في عالمات االسم ودخول األلف والالم عليه، سبق في أول الكتاب. 

والمضاف إلى أحد هذه األشياء التي تقدمت، )أل( إذا قلنا: حرف تعريف ونحتاج إلى أن نقول: )أل( التعريفية؛ 
ال ما يتغير؟ ألن هناك )أل( ال  ، حسن بن علي بن أبي طالب إذا قلت: الحسن، يتغير وا  تفيد تعريف ا، حسن مثال 

ما يتغير، هو علم، حسن بن علي بن أبي طالب، أو تقول: هذا واحد ثاني؟ يعني حسن هو الحسن، حسن 
 البصري هو الحسن البصري؟ هو هو، لكن )أل( هذه يأتون بها.

 طالب:.......
، هو بعد يا أخي علم، تبي نمثل بك أنت علشان تعرف مضبوط؟ أخبر اإلخوة باسمك، ما ال ما في تعريف

، والحسين أخوه، إذا قلت: حسن بن علي بن أبي -عليه الصالة والسالم-يصلح؟ طيب أعطنا حسن سبط النبي 
ال نكرة؟ إذا قلت: الحسن بن علي بن أبي طالب أو ا لحسين بن طالب، حسين بن علي بن أبي طالب معرفة وا 

علي بن أبي طالب استفاد تعريف ا؟ هو معرفة من األصل، يقولون: هذه )أل( للمح األصل، الذي هو وصف 
للمح الُحسن في الرجل، عباس والعباس، إذا قلت: عباس فهو علم، لمح األصل، أنت إذا أردت إذا شفت حسن 

: العباس تستحضر وصف العبوس، تقول: الحسن تستحضر فيه وصف الحسن، إذا كان أصله عباس وأنت قلت
 يقولون: هذه للمح األصل الذي هو الوصف، للمح األصل، الوصف الذي تلبس به، الذي من أجله سمي بهذا. 

 طالب:.......
 وين؟ إذا كان االسم أصله وصف يجوز أن تدخل عليه )أل(.

 طالب:.......
دت أن تلمح وصف الحمد فيه أدخل عليه )أل(. ال ما تقول: المحمد، المحمود، محمود تقول: المحمود، إذا أر 

المضاف إلى هذه األشياء، المضاف إلى الضمير )أنا ونحن( كيف تضيف إلى هذا الضمير؟ تقول: غالم أنا؟ 
 غالم نحن؟ غالم أنا؟ بيت أنا؟ ما تجي بيت أنا؟ 

 طالب:.......
إذا أردت أن تضيف إلى ضمير المتكلم تأتي نعم عند األعاجم يستعملونه، لكن الكالم عندنا في اللغة العربية، 

بضمير رفع، تأتي بضمير رفع، المضاف إليه مرفوع، تقول: غالم أنا؟ تأتي بضمير مناسب لإلعراب، محل 
ا؛ ألن ضميرهم واحد، تقول: غالمي، وغالمنا؛  ال ال؟ تأتي بضمير نصب وجر مع  الياء الجر باإلضافة، صح وا 
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كثير من األبواب، لكن ما تأتي بضمير رفع، وتقول: غالم محمٍد، وساكن ألن النصب والجر متداخالن في 
 مكَة، تقول: )جاء غالم محمٍد الفاضل( من يعرب؟ 

 طالب:.......
ال لمحمد؟   غالم: فاعل ومضاف، ومحمٍد: مضاف إليه، الفاضل: دبر حالك نعت إليش؟ للغالم وا 

 طالب:.......
انوا كلهم فضالء، وأجزنا استعمال اللفظ الواحد في معنييه، فيما يحتمله يجوز، ما يجوز؟ ال بد واحد، إال إن ك

من معاني يجوز، هّين إذا أردت، لكن في هذا المثال ماذا تريد؟ المتكلم ماذا يريد؟ ما ندري، القرائن هي التي 
هو أولى تحدد، فإن قلت: محمد أقرب مذكور فهو أحق، نقول: الغالم هو المتحدث عنه، هو المخبر عنه، و 

ذا كان اإلعراب بالحركات أوقع في لبس، القرائن هي التي تدل على  بالوصف من سيده، لكن اللفظ محتمل، وا 
}َتَباَرَك اْسُم   ، [( سورة الرحمن15)]}َوَيْبَقى َوْجُه َربِ َك ُذو{  المراد، أما إذا كان اإلعراب بالحروف انتهى اإلشكال، 

ال المضاف إليه؟ للمضاف،  [( سورة الرحمن51)]َربِ َك ِذي{ اآلن )ذو( الجاللة في الموضع األول نعت للمضاف وا 
و)ذي( في آخر السورة وصف للمضاف إليه، فإذا كان اإلعراب بالحروف ما في إشكال، الحروف تبين، أما إذا 

ال إن كان كان اإلعراب بالحركات فهو مشكل، يحتاج إلى قرينة تدل على المراد، ما فيه إال من خالل السياق ، وا 
المتكلم حاضر ا يسأل، أو كان الرجل معروف غالمه فاضل معروف، والسيد ما عنده فضل وال كرم وال شيء، 

 نعرف من القرائن تدل عليه، أو العكس. 
 طالب:.......

اإلعراب لها، اإلعراب لت)ذو( إيه )أل( هذه حرف ما له عالقة..... في أي شيء؟ اآلن )ذو( هي محط 
 وأنت عندك ما اقترن بت)أل(، ما اقترن بها هو محط اإلعراب. اإلعراب،

 "والنكرة: كل اسم شائع في جنسه ال يختص به واحد دون آخر".
النكرة: اسم شائع في جنسه، رجل، امرأة، هذه نكرة، رجل نكرة لماذا؟ ألنه شائع في هذا الجنس، من بلغ من 

ا وتقول: رجل، الذكور من بني آدم يقال له: رجل، هذا شائع في ه ذا الجنس الكثير، هل يمكن أن تريد شخص 
شخص بعينه؟ ما يمكن، إنما تريد فرد من هذا الجنس الشائع، إذا أوصى زيد لرجل، أوصى زيد بثلث ماله 
لرجل، كيف تنفذ وصيته؟ كيف تنفذ وصية من أوصى لرجل؟ ما يتم تنفيذها بأدنى رجل تمسكها تقول له: خذ 

ا ما يريد هذه الوصية لك ما ت ا بعينه، لكن أيض  ا بعينه، دليل على أنه ال يريد شخص  نفذ؟ لكن هو ال يريد شخص 
أن يعطي النساء، هو يخرج بهذا النساء، لكن يدخل في هذا الوصف جميع من يطلق عليه هذا اللفظ فهو نكرة، 

 اسم شائع في جنسه.
 طالب:.......

ا من النكرة؛ ألنه نعم أسامة، إيش الفرق بينهما؟ ال هو قريب جد   ا من النكرة، هو أضيق بال شك، لكنه قريب جد 
ا،  اسم شائع في األسود كلها، ثعالة علم الثعلب، لكن أنت إذا قلت: أسامة ماذا تريد؟ تريد األسد، ما تريد أسد 

ذا قلت: ثعالة تريد الثعلب، وهكذا.  تريد معين ا، وا 
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 نحو الرجل والفرس". "وتقريبه كل ما صلح دخول األلف والالم عليه
كل ما يصلح أن يدخل عليه أل فهو نكرة، والمراد بت)أل( أل التعريفية ال غيرها، كما ذكرنا، إذا صح أن تدخل 
ال مو  ال ليس بصحيح؟ التمثيل صحيح وا  عليه )أل( التي هي للتعريف فهو نكرة، نحو الرجل والفرس، صحيح وا 

ال معرفة، اآلن هو ي ريد قبل دخول )أل( ما هو بعد، هو يمثل بهذين للنكرة قبل دخول بصحيح؟ الرجل نكرة وا 
)أل( أما بعد دخول )أل( انتهى ما صار نكرة، هو لو قال: نحو رجل وفرس صحيح، المثال مطابق؛ ألنه يمثل 

 لنكرة ما هو يمثل لمعرفة. 
 طالب:.......

رة، ومراده قبل دخول )أل( عليه نكرة، يعني ال هو يمثل للفٍظ يصلح لدخول )أل( يتحدث عن النكرة، والمثال للنك
مثال لما يصلح دخول )أل( عليه، المقصود أن الحديث عن النكرة التي يصلح دخول )أل( عليها مثل: رجل 

 وفرس، إذا عرفتها، إذا أدخلت عليها )أل( تقول: الرجل والفرس.
 "باب العطف: وحروف العطف عشرة".

ى الشيء بعد مفارقته؟ بعد مفارقته، االنصراف عنه، ما هي مسألة العطف، إيش معنى العطف؟ الرجوع إل
حرفية، ما تعبدنا باأللفاظ، الرجوع إلى الشيء بعد االنصراف عنه، تقول: هذا منعطف، إيش معنى منعطف؟ 
فيه مثل ما يشبه الرجوع، المنعطف فيه ما يشبه الرجوع، طيب الصرف والعطف، إيش معنى الصرف والعطف؟ 

يق النحو صح، إيش؟ نعم، في السحر الصرف والعطف، يعني صرف الرجل عن امرأته والعطف الصرف شق
 إرجاعه إلى امرأته، فهو من هذا الباب، يعني من حيث األصل.

 "وحروف العطف عشرة: وهي الواو والفاء وثم ".
حروف عشرة، حروف الحروف عشرة على عّد إما، والصواب أنها ليست عاطفة، والعاطفة الواو التي قبلها، ال

العطف، وهي الواو: وهي لمطلق الجمع والتشريك، ال تقتضي ترتيب، فتعطف اسم على آخر سواء جاء معه أو 
 قبله أو بعده، ال تقتضي ترتيب ا، إذا قلت: )ولد زيد وأبوه بمكة( هذا ترتيب؟ 

 طالب:.......
لترتيب من هذا المثال؟ اآلن فهمت نعم، كيف؟ أنت عطفت اآلن، لكن أيهما الذي ولد أول؟ أنت فهمت ا

الترتيب؟ فيه ترتيب؟ ترتيب إيش؟ ولد زيد وأبوه بمكة، لعلك تريد أن تقول: ترتيب على سبيل الترقي ال على 
سبيل التدلي، زيد وأبوه وجده كرام، هذا على سبيل الترقي، لكن إذا أردت على سبيل التدلي تقول: الجد ثم األب 

ا ال واو ال تفيد الترتيب، بل هي لمطلق الجمع والتشريك في اإلسناد، )ولد زيد وأبوه بمكة( هذه ثم االبن، لكن أيض 
عطفت متقدم على متأخر، إذا قلت: )ُولد زيد وابنه بمكة( عطف متأخر على متقدم، إذا قلت: )ولد زيد وعمر 

ا، تقول: )ذهب زيد وعمر(، )تضارب زيد وعمرو( هذه ال  تفيد الترتيب، هي لمطلق التوأمان بمكة( جئن جميع 
 الجمع. 

 طالب:.......
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إيه لكن المسألة مسألة أدبية شرعية، يعني األولية يقولون: األولية لها دخل في األولوية، يعني المتحدث ما قدم 
 هذا االسم إال لشيء من المزية.

 طالب:.......
م، يقدم األهم، على كل حال إذا جيء بالواو ال ما يلزم، ال، ال، هو األصل، يعني كون اإلنسان يبدأ باألهم فاأله

 ما في إشكال، ما فيها....
 طالب:.......

، أو تعد العلماء الذي بينهم تفاوت، تقول:  ا األولوية نسبية، فأنت حينما تعد الزمالء مثال  غالب ا، غالب ا، وأيض 
ال ال؟ ترتبهم ع لى حسب األهمية عندك فتعدهم، الشيخ فالن وفالن وفالن، أنت عندك األول أهم واحد، صح وا 

ا؛ ألن عنده أولوية ثانية، ويبقى أن المسألة ما فيها ترتيب، وقابلة  لكن يجيك واحد ثاني يمسح ترتيبك مسح 
للتقديم والتأخير بدون ضير، لكن حروف الترتيب الفاء وثم، هذه التي ال يمكن أن يفهم منها إال الترتيب من باب 

 .-جل وعال-يعني من باب تقديم ما قدمه هللا   ))أبدأ بما بدأ هللا به((
 طالب:.......

هذه يستدل بها من يقول: أنه ال يلزمه الترتيب؛ ألن الواو ال تقتضي الترتيب، الذي ال يرى الترتيب يقول: إن 
 الواو لمطلق الجمع.

 طالب:.......
ليس بشرط عنده الترتيب والواو  إيه يجوز عنده؟ تغسل يدك قبل وجهك، يجوز عنده، الذي ال يرى الترتيب،

لمطلق الجمع إيش المانع؟ هذا األصل فيها، لكن إذا قلت: إدخال الممسوح بين المغسوالت، قطع النظير عن 
ال فالمرد الحقيقي إلى فعل النبي  عليه -، يعني ما حفظ عنه -عليه الصالة والسالم-نظيره، هذه أدلة داعمة، وا 

ال مجرد الداللة الداللة واضحة ما فيها إشكال.إال توضأ مرت -الصالة والسالم  ب ا، وهو األسوة والقدوة، وا 
 طالب:.......

هذا من باب األدب، لكن من باب إلزام الخصم ما يمكن أن تلزم الخصم؛ ألن الواو هذه هي في اللغة، يعني 
ن التعامل مع القرآن من غير اللي نزل بها القرآن، اللغة التي نزل بها القرآن هذه، أنا أقول: هذا من باب حس

ا من خالل اآلية أن الترتيب واجب، بيقول لك لغة العرب، القرآن نزل بلغة العرب وليس  إلزام، أنت ما تلزم أحد 
فيه ما يدل على أن الواو تقتضي الترتيب، لكن عندنا إحنا أدلة ثانية ندعم بها قولنا منها: أننا نبدأ بما بدأ هللا 

 به.
 أو". "والفاء وثم و

الفاء، عرفنا أن الواو عاطفة، وهي لمطلق الجمع وال تقتضي الترتيب، يليها الفاء وهي للترتيب مع التعقيب، 
الترتيب مع التعقيب، فإذا كان الثاني يلي األول مباشرة  دون فصل جيء بالفاء، إذا كان هناك مهلة وتراخي 

معناه ال تتأخر عن تكبير اإلمام، إذا ركع فاركعوا لكن  (())إذا كّبر فكّبرواجيء بت)ثم(، فتقول كما في الحديث: 
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ماذا عن )تزوج زيد فولد له(؟ والترتيب موجود، لكن فيه على طول؟ يعني أنه ما تأخر، ما مكث ثالث سنين، 
 إنما مكث المدة المحددة تسعة أشهر، على رأس تسعة أشهر ولد له.

 طالب:.......
يقدرون أمور ا، تزوج زيد فحملت امرأته، فمدري إيش..الخ، لكي يمضوا ال ال، تسعة أشهر متعجل أنت، هم 

ا، لكنها مع المهلة والتراخي، ال مانع أن تقول: )تزوج زيد ثم ولد له(  قاعدتهم على مثل هذا، )ثم( للترتيب أيض 
 لكن ماذا عن؟

 ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد قبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل ذلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده    قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل للتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذي ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد أبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوه 
 

 طالب:.......
لكن يصلح هذا؟ جاء؟ هل يتصور أن االبن ساد الناس، ثم تاله بعد ذلك أبوه، ثم تاله بعد ذلك  إيش هذا؟ إيه

جده؟ ال ال ما هو بوارد هذا، يعني إذا حصل مع االبن ثم األب، لكن الجد؟ بعيد كل البعد، يقولون: هذه لمجرد 
 الوقائع. ترتيب جمل، ما هو ترتيب حوادث، ترتيب جمل، هذا لترتيب الجمل ال لترتيب

 "و أو  وأم".
)أو( أو هذه لها معان، من معانيها: التخيير، )جالس الحسن أو ابن سيرين( أنت مخير، هذا تخيير، جالس 
ا أو أختها( تخيير، لكن الفرق بين األمرين أنه ال يجوز الجمع بحال في المثال الثاني  فالن أو فالن، )انكح هند 

 ويجوز في المثال األول. 
 هذا شك من الراوي.  على مناخرهم(( :))وهل يكب الناس على وجوههم أو قالك، تأتي: للش

تأتي لإلباحة: افعل كذا أو افعل كذا، تأتي للتقسيم: الكلمة اسم أو فعل أو حرف، تأتي لإلبهام: ونحن أو إياكم 
نَّا َأْو ِإيَّاُكْم َلَعَلى ُهًدى أَ لعلى هدى  أو في ضالٍل مبين، هذا إبهام،  هذا  [( سورة سبأ16)]ْو ِفي َضاَلٍل مُِّبيٍن{}َواِ 

 إبهام.
 ...............................................    خّيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر أبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح قّستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت)أو( وأبهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمِ 

 

 وتأتي بمعنى الواو، وربما عاقبت الواو، إذا لم يوجد لبس.
 طالب:.......

 خّير أبح؟ في األلفية. 
ضتتتتتتتتتتتتتتتتتراب شتتتتتتتتتتتتتتتتتككوا    خّيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر أبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح قّستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت)أو( وأبهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمِ   نمتتتتتتتتتتتتتتتتتى أيضتتتتتتتتتتتتتتتتتا بهتتتتتتتتتتتتتتتتتا وا 

 

 "وأم وأما".
وال  [( سورة البقرة4)]}َسَواٌء َعَلْيِهْم َأَأنَذْرَتُهْم َأْم َلْم ُتنِذْرُهْم اَل ُيْؤِمُنوَن{"وأم" أم هذه يعطف بها بعد همزة التسوية، 

االمتحانات كثيرة؟  تأتي بعدها غير همزة التسوية، أو لفظ التسوية، لكن هل تأتي بعد هل؟ يعني يرد في أسئلة
ال ال؟ في األسئلة يجيبونه ترى، هل يجوز كذا أم ال؟ هذا ليس بصحيح، وجاء  هل يجوز كذا أم ال؟ صحيح وا 

 في حديث جابر. ؟((اأم ثيب   ا))هل تزوجت بكر  في بعض روايات الصحيح: 
 طالب:.......
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 نعم؟ كيف؟ هذا من تصرف الرواة.
 "وأما".

مَّا ِفَداء{}َفِإمَّا مَ وأما أو إما،  هذا على القول بأن )إما( هي العاطفة، والصواب أن  [( سورة محمد6)]نًّا َبْعُد َواِ 
مَّا ِفَداء{العاطفة )الواو( التي قبلها،   .}َفِإمَّا َمنًّا َبْعُد َواِ 

 "وبل".
ا ورجع الكالم، بل عمر ا، فهو يضر  ا بل عمر ا( أضربت، أكرم زيد  ب عن إكرام زيد وبل، وهذه لإلضراب )أكرم زيد 

 إلى إكرام عمر.
 "وال".

 ال، مثل إيش؟ )جاء زيد ال عمرو(.
 طالب:.......

 كيف؟ لكنها تعطف، معناها النفي لكنها عاطفة، لكن ما تعطف بعد؟ خالص الكالم على العطف.
  طالب:.......

موقع ما بعدها؟  سبحان هللا! معناها نفي صح ما نختلف أن معناها نفي، لكن من حيث موقعها اإلعرابي؟
  .[( سورة المرسالت21-22)]اَل َظِليٍل َواَل ُيْغِني ِمَن اللََّهِب{*  }ِإَلى ِظلٍ  ِذي َثاَلِث ُشَعٍب معطوف على ما قبلها 

  طالب:.......
إما كذا أو كذا؛ ألن  هذي يظهر منها التقسيم، [( سورة هود12)]}َقاَل َلْو َأنَّ ِلي ِبُكْم ُقوًَّة َأْو آِوي ِإَلى ُرْكٍن َشِديٍد{

 .-عليه السالم-لو كان معناها اإلضراب، بل آوي لما ليم، وحصل اللوم على أسلوبه هذا 
 طالب:.......

 في الحديث الصحيح. -عليه الصالة والسالم-النبي  لقد كان يأوي إلى ركٍن شديد(( ارحم هللا لوط  وي))
 "ولكن".

كن عمرو( ومعلوم أن العطف على نية إيش؟ تكرار العامل، )ما ولكن، )ما جاء عمر لكن زيد( )ما نجح زيد ل
 نجح زيد لكن نجح عمر(.

 "وحتى في بعض المواضع".
حتى في بعض المواضع، ال في جميع المواضع، عندهم مثال يتفقون عليه، يجوز أن يعرب ما بعدها على 

قلت: )أكلت السمكة حتى رأَسها( تكون  ثالثة أوجه )أكلت السمكة حتى رأَسها( وحتى رأُسها، وحتى رأِسها، إذا
ال ما تجي؟  ذا قلت: )حتى رأِسها( جارة، تجي حتى جارة وا   عاطفة، و)حتى رأُسها( ابتدائية، وا 

  طالب:.......
إن بغينا نستدل باأللفية مثل ما يستدلون بالشاطبية، نقول:  [( سورة القدر1)]}َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر{بدليل؟ جارة؟ 

 ن األلفية.إيش؟ م
 حتتتتتتتتتتتى خلتتتتتتتتتتى حاشتتتتتتتتتتا عتتتتتتتتتتدا فتتتتتتتتتتي عتتتتتتتتتتن علتتتتتتتتتتى    هتتتتتتتتتتتتتتاك حتتتتتتتتتتتتتتروف الجتتتتتتتتتتتتتتر وهتتتتتتتتتتتتتتي متتتتتتتتتتتتتتن إلتتتتتتتتتتتتتتى
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"فإن عطفت بها على مرفوٍع رفعت، أو على منصوٍب نصبت، أو على مخفوٍض خفضت، أو على مجزوٍم 
 جزمت، تقول: )جاء زيد وعمر( و)رأيت زيًدا وعمًرا(، و)مررت بزيٍد وعمٍرو(، و)زيد لم يقم ولم يقعد(".

 معطوف يتبع المعطوف عليه في اإلعراب كما قلنا في بداية الدرس.نعم، ال
 يتبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي اإلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراب األستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتماء اأُلَول

 

 نعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  وتوكيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  وعطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف  وبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدل 
 

ن  (، وا  فالمعطوف تابع للمعطوف عليه، فإن كان المعطوف عليه مرفوع ا صار المعطوف مثله، )جاء زيد وعمرو 
ا وعمر ا ن كان ساكن ا كان منصوب ا صار مثله )رأيت زيد  ن كان مجرور ا صار مثله )مررت بزيٍد وعمرٍو(، وا  (، وا 

 صار مثله مجزوم ا تقول: )زيد لم يقم وال يقعد(. 
 وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 شرح

 متن اآلجرومية
 

 معالي الشيخ الدكتور
  عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (6شرح متن اآلجرومية )
 م الخضيرالشيخ/ عبد الكري

 
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما 

 بعد:
 وهل استخدام التاري  الهجري أولى؟ ؟هذا يقول: ما حكم استخدام المسلمين للتاري  الميالدي

ان، استخدام التاريخ الميالدي تقليد وتنكب عن جادة إذا قلنا: إن استخدام التاريخ الهجري أولى معناه يجوز األمر 
 -رحمه هللا-المسلمين، وتشبه بالكفار، ومن أفضل ما كتب في مسألة التشبه ما كتبه شيخ اإلسالم ابن تيمية 

في اقتضاء الصراط المستقيم، قد ال يستحضر المستعمل التشبه، بل يكون الباعث عليه مادي ا بحت ا، بعض 
ون: أنا ال أقصد التشبه بالكفار، لكن يتوفر لي في السنة عشرة أيام زائدة، أستفيد منها في أجور الشركات يقول

العمال، وفي مّد العمل أكثر من التاريخ الهجري، ال شك أن هذه مخالفة، لكن هي أسهل على كل حال ممن 
- محمد المسلمين عند إليه ظورالمن ،يريد التشبه ويقلد الكفار، حتى في أخص أحوال المسلمين ما يتميزون به

  ؟-السالم عليه- المسيح ميالد أم بها، وارتباطهم بهجرته، وتعلقهم قدوتهم، وهو أسوتهم وهو -والسالم الصالة عليه
 طالب:.......

 القول على حتى ،-والسالم الصالة عليه- محمد هو القدوة االقتداء، لكن كلهم، باألنبياء باإليمان مأمورون  نحن نعم

 التاريخ فالمتعّين ذلك، بخالف شرعنا ورد وقد بخالفه، شرعنا يرد لم فيما أنه معلوم لنا، شرع قبلنا من شرع أنب

 عظيم؛ خطر هذا ومحاكاتهم بهم واالقتداء بالكفار اإلعجاب الميالدي التاريخ الستخدام الباعث كان إن الهجري،

ن شبه،الت أوجه من وجه وهذا منهم(( فهو بقوم تشبه ))من ألن ا مادي ا عليه الباعث كان وا   إلى نظر غير من محض 

 .منه اخير   هللا عوضه هلل اشيئ   ترك منو  األمر، هذا عن يقلع وأن يتوب، أن اإلنسان وعلى مخالفة، أنه شك فال هذا
 طالب:.......

 به ترتبط ما أما كنل عليك، يتعين الخاصة معامالتك في به تنفرد أن تستطيع الذي لكن المكره، حكم حكمك يعني

 المكره. حكم في فأنت بهذا تتعامل وجهات بدوائر
 
 المرفوعات بين جعلها في السر وعرفنا متبوع، من تقدمها ما إعرابها في تتبع التي التوابع عن الحديث زال ما

 ما ومنها صوب،للمن تابع ألنه المنصوب؛ هو ما ومنها للمرفوع، التابع وهو مرفوع هو ما منها ألنها والمنصوبات؛
ا، مناسب هنا فوضعها وهكذا، المجزوم يتبع ما ومنها لمجرور، تابع هو  المرفوعات بعد الجميع بعد جعلها ولو جد 

 عطف عنه تحدث الذي والعطف والعطف، النعت التوابع من مضى وجه، له لكان والمجرورات والمنصوبات

 يعرب أن يصلح ما كل يعني اآلتي، بالبدل اكتفاء   كرهيذ فلم البيان عطف العطف أما بالحروف، العطف النسق،

 الثالث المسائل وهذه للمبتدئين، ألف إنما والكتاب ثالث، مسائل في إال والعكس، بيان عطف يعرب أن يصلح بدال  



94 
 

 فن،ال هذا أسماعهم يطرق  لم الذين بالمبتدئين والمراد المبتدئين، تناسب ال البدل عن البيان عطف فيها يختلف التي

ن  أن مرار ا عليه نبهنا وهذا عندنا اإلشكال ولذا الكثير؛ الشيء النحو من وتعلمتم وقرأتم سمعتم يعني مستواكم كان وا 

 على المطلوب، التدرج فيها ليس الفن لهذا المعاصرة التعليم طريقة بالعقيمة، تكون  ما أشبه الفن لهذا التعليم طريقة

 الطالب مستويات أن األسف مع االبتدائية المرحلة في يدرس ما تجد العلم، أهل عند المعروفة الجادة وعلى الترتيب

 ابن شرح أحيان ا وراجع الحياة، ترف متعلقات من الناشئة به شغل لما الحاضر؛ الوقت في هذا من أكثر تحتمل ال

 استطعنا كيف أعجب ة،الثانوي في وبعضهم المتوسط، في بعضهم المعهد، في قرأناه وهذا مالك ابن ألفية على عقيل

 آدم لبني التركيب أن ذلك سبب فهل الجامعات، طالب على يصعب أنه يقين ا وأجزم الوقت، ذلك في نتجاوزها أن

ا، الثاني هو وأشغلتها؟ العقول غزت المؤثرات أن أو اختلف،  وقد سابق ا، الموجود المستوى  بنفس نوابغ يوجد ألنه قطع 

 العلم، طالب من كثير يطيقه ال قد شرح اآلجرومية، على الكفراوي  شرح تجدون  ةالقديم الطبعات في ببعضكم يمر

 شذور وشرح الثانية، السنة في القطر وشرح باألزهر، االبتدائي األولى السنة باألزهر، ابتدائي ألولى مقرر هو

 تركيب هل يعني األزهر، ئيابتدا االبتدائي، في الرابعة، السنة في كامال   عقيل ابن وشرح الثالثة، السنة في الذهب

ا، إدراكهم؟ ضعف استيعابهم؟ ضعف عقولهم؟ ضعفت يعني اختلف؟ الناس  شاغل، بغير الناس شغل الشواغل، أبد 

 فيصعب الذهب شذور ينزلون  عليهم، فيصعب المسالك أوضح يقررون  مرة   تجدهم بالكليات واآلن لها، قيمة ال أمور

 المسالك أوضح من مأخوذ معاصر مؤلف الطالب، زاد زادهم صار أن ىإل عليهم فيصعب القطر ينزلون  عليهم،

  للطالب. وموضح
ال بقوة التعليم ويؤصل يؤسس أن بد ال ،يمكن ما الهّشة، الطريقة هذه على سوقه يستوي  أن يمكن ما التعليم  ما وا 
 فيما وليفهم يحفظ، المرحلة هذه في يخزن  األحوال أقل يستوعب، يستوعب ال الصغير الطالب وكون  شيئ ا، أدركنا

 أولياء وال هم ال اكتراث وال لهم اهتمام ال أناس يوجد ضعاف، يوجد نعم قدره، الطالب نقدر ال أننا واإلشكال بعد،

 بالمائة للعشرة وال يتاح ال التعليم كان ضرائبه، من هذه اآلن الحاصل هو كما للجميع يتاح التعليم كون  لكن أمورهم،

 والفهم الحفظ من عندهم الذين النابهون  هم تجدهم المتابعة، يستطيعون  الذين هم بالمائة العشرة الءوهؤ  الناس، من

 يستوعبون  أربعة أو ثالثة منهم بالفصل، طالب ا ثالثين عشرين عندك ملزم أنت اآلن التعليم، لمواصلة يؤهلهم ما

 ببساطة، المراحل هذه يتجاوزون  بإمكانهم ذينال النابهين ذوال هالمساكين حساب على ويصير يستوعب، ما والباقي

 حصل من إال التعليم في يقبل ال يقال: أو للجميع؟ التعليم ويتاح اآلن عليه هو ما على الوضع يستمر أن الحل فهل

 مشقة، فيه فيه، ما فيه بعد، مستويات على الناس وتصنيف هذا، وال هذا ال والحفظ؟ واإلدراك الفهم من كذا درجة

 مانع وال الطالب، لمستويات تجريبية مراحل هناك يكون  أو المرحلة، هذه يدخل أن أراد لمن اختبارات هناك ول يعني

 للجميع سنوات ست االبتدائية المرحلة تكون  أن من بدال   يعني والحزم، والفهم بالحفظ اتصف لمن المدة تختصر أن

ا تصير يش كذلك، والثانوي  ثنتين، تصير للجميع بثالث هي ما بدل المتوسط للمتميزين، أربع   جرب فإذا المانع؟ وا 

 مع الناس أغبى ينحشر له، المناسبة المرحلة إلى ينقل أن يمكن مستواه وعرف االبتدائي في ستنين سنة الطالب

 يمضي أن بد وال الذكي، حساب على ويصير الغبي هالمسكين يالحظ يبي المدرس ألن ظلم؛ ظلم، هذا الناس أذكى

 له، جعلت التي الكتب هذه سنوات، بست المدة هذه يتجاوز أن بإمكانه الذي الذكي هذا سنة، عشر ستة المدة من
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 عشرة يكون  أن يلزم ما الناس، من المائة في لواحد ولو متين، قوي  تعليم ويوجد التعليم، في النظر إعادة من بد فال

 التعليم جعل الذي هذا كله، هذا هالغثاء، على يعّول ييعن المستقبل، في العلم سيحملون  الذين هم هؤالء ألن بالمائة؛

 العلوم؟ بمستويات يهبط أن هذا في الحل وليس به، النهوض من بد ال هزيل، تعليم نشاهده، الذي المستوى  إلى يهبط

 ا،أبد   ال الطالب؟ يدركها ال التي الصعبة الشرعية العلوم على التحامل ذلك بعد يكون  ثم الحل، هو هذا ليس ال،

ا مناسبة يوم كل الناس يزاولها عملية وأمور الناس، عليه جبل ولما للفطرة، موافقة الشرعية العلوم  تضاعف ولو جد 

  الطالب. لتحملها أضعاف ا
 وفي الساعات في عليهم يزاد بهم، خاص للمتميزين تعليم هناك ويجعل منه، بد ال أمر النظر إعادة أن المقصود

 عشر ستة عشر، سبعة الطالب يجلس أن يلزم ما المدة، لهم وتختصر تدرس، التي الكتب مستويات وفي المقررات،

 دقيق ا، تخطيط ا خطط لو يعني ثالث، أو بسنتين المراحل هذه على قرر ما جميع يتجاوز أن بإمكانه وهو يتعلم، سنة

 لذلك والنطيحة؛ المتردية هللا اءش ما زمالؤهم؟...... ينتظرون  المدة هذه كل يجلسون  ليش النابهين بهؤالء واعتني

ا، تساير ما الطلبة، مستويات تساير أن أجل من المناهج في النظر يعاد سنة وكل تطرح، الحلول  طالب، الطالب أبد 

 أننا هذا معنى هل لكن للجميع، التعليم إتاحة ضريبة هذه أن شك وال ونوم ا، وخموال   كسال   زاد األمر له سهل كلما

ناث ذكور من الناس من اتالفئ بعض نجعل  يجعل هؤالء نعمة، التعليم بصحيح، مو يكتبون؟ وال يقرؤون  ال عوام وا 

 المستعان. وهللا يناسبهم، تعليم لهم يجعل وهؤالء يناسبهم، تعليم لهم
 ءبكيميا ويلزم الشرعية، الكليات يروح يبي مصيره، وعارف يدرسها، بها له حاجة ال بها، له حاجة ال أمور ا يدرس
 وهللا يحمله، الطفل يستطيع ما صفحة ثالثمائة ورياضيات إيش؟....... علشان إيش ومدري  وفيزياء وأحياء

 المستعان.
 ما نعم الناس، ويصنف للجميع، التعليم يتاح بحيث صحيحة، معالجة معالجتها من بد ال األمور هذه مثل إن نقول:
 سنة يدرس خليه األمر، أول في تكتشفه ال يمكن كذا، مستواك تقول: سنوات ست في تجيبه الطفل تصنيف يمكن

 في زد عليه، وخفف كلهم، للناس الذي العام التعليم مع خله رديء مستواه أن عرف إذا يكتشف، ذلك وبعد سنتين،

ا طالب ا وجدت إذا لكن الحياة، هذه من ويستفيد ويكتب يقرأ يطلع خله عليه، التخفيف  ءسوا األمة ينفع أن يمكن نابه 
 من بد فال لآلخرة المبلغ الزاد هي الدنيا، أمور تهمل يقال: ال تهمل، ال الدنيا أمور دنياها، في أو دينها أمور في كان

ا يدخلون  أنهم يمنع وما بها، العناية  هؤالء يقال: ذلك بعد ثم وسنتين، سنة خالل من مستوياتهم ويتحدد جميع 

 ثمان يصير يمكن سنة عشر ستة هو ما بدل يصير التعليم، لهم صريخت هؤالء ألف فئة مستواهم الذين النابهون 

 لكن يعقدون، ال التسهيل، لهم ويزاد عليه، هم ما على يبقى الضعاف وهؤالء وينتهي، وسنتين وسنتين أربع سنوات،

 وتناسبه. تخصه معاملة له وهذا انتهى، إذا خاصة معاملة يعامل المستوى  وهذا المدرسة هذه خريج ينظر
 كم وسبيلهم، طريقهم وينور ويفتيهم الناس مشاكل يحل عالم إلى بحاجة نحن كم أمورهم، تالحظ هؤالء مثل أقول: اأن

 ليس الذي البلد في البقاء يجوز ال بأنه العلم أهل من كثير يفتي ولذلك عليه؛ أزيد بل القدر بهذا أعتني بحاجة؟ األمة

 عشرين يجلس نابغة حافظة متميز ا طالب ا يجعل شيء أي وعلى منه، بد ال أمر الباب بهذا فالعناية يفتيه، عالم فيها

 ال فئات وجعلوا وصنفوا بهم اعتني إذا لكن عالم ا، يتخرج ما علم طالب يتخرج طريقة على يتخرج علشان يدرس سنة
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 طالب يعادلون  إنهم قيل: لو وهللا الجامعة طالب تشوفون، مثلما مستواه اآلن التعليم بالتعليم، ننهض لكي منه؛ بد

 تصور يعني اإلسالم، لشيخ واإليمان( العلم أهل )جواب كتاب طالعت أنا صحيح، بعيد، هو ما  سابق ا االبتدائي

 رمضان في هو فإذا به اقتنيته الذي التاريخ نظرت صعوبة، فيه كتاب الكتاب، هذا مع التعامل يحسن جامعة طالب

 طالب وال يمكن، ما ثانوي؟ طالب هذا على يتطاول هل يعني سنة، عشر ةأربع العمر متوسط، ثاني وأنا (88) سنة

يش لكن يمكن، منهم المتميز الجامعة طالب جامعة،  أخذوا ابتدائي، خامس من مدرسين يأخذون  كانوا هذا؟ معنى وا 

 لعنايةا من بد ال لكن الناس، عقول ضعفت ما ضعفت؟ الناس عقول أن هذا معنى هل العلمية، المعاهد من قضاة

 ليش مميز طالب وهللا هذا يميزوا، ثم والثاني االبتدائي األول بالصف كافة الناس يقبل أن من مانع وال األمر، بهذا

 وال بنهائي، هي ما -وعال جل- هللا من مواهب هذه للجميع، ظلم ولهذا، لهذا ظلم الغبي؟ الطالب هذا مع أحشره
 فوق  المقررات ألن شيئ ا؛ حصل وما وراءه تعبوا أهله هذا المسكين تجد يمكن، ما األسواق في وتباع تشترى  أن يمكن

 التي يدرسها، التي المقررات هذه ضوء على يتخرج مواهب من عنده ما على ذلك ومع ونهار ليل يلعب وهذا مستواه،

 المستعان. وهللا النظر، إعادة من بد فال الضعيف، هذا فيها لوحظ
 .......طالب:
 إال مثال يمر ال ويعربه، إال مثال يمر ما الكفراوي  في يقرأ طالب أي لو اآلن صحيح، وهدفٍ  صحيح معنى   على

 الكفراوي، في معرب منها حرف كل اآلجرومية إعراب أراد من حقيقة   اإلعراب لكن أحيان ا، هذا نفعل نحن ويعربه،

 مشكلة النادر، القليل إال يجاوب حدأ ال اإلعراب عن أسأل أنا الحضور، قبل يقرؤون  يتجاوبون  طالب عندنا فليس

ا، ينفع ما ينفع، ما استعداد عندهم ما ناس تسأل تبي  من اآلن وبقي الحضور، قبل واالستعداد اإلعداد من بد ال أبد 

 والبدل(. )التوكيد التوابع
 

 أجمعين. وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم هللا وصلى العالمين، رب هلل الحمد
 :-تعالى هللا رحمه- المؤلف قال
 للمؤكد". تابع التوكيد التوكيد: "باب

 ثم الواو، أفصحها لغات وهي التاكيد، يقولون: المسهلة الهمزة يعني وباأللف تأكيد، بالهمز ويقال بالواو، التوكيد

 بخطأ، ليس صحيح وهو التاريخ، فتقول: تسهل وقد األصل، هو وهذا التأريخ، تقول: مثلما يعني األلف، ثم الهمز

ا  فيكون  التوقيت، التاريخ أصل وقته، يعني الكتاب أرخت وأرخ، والتخفيف بالتشديد أرخ من ألنه التوريخ؛ تقول: وأيض 

، وزن ا كالتوريخ ا، أّرخ( أو )أرخ الفعل من واألصل التوقيت، ومعنى  ا، صارت سهلت فإذا تأريخ   الشائع هو وهذا تاريخ 

 همز. بدون  )تاريخ( الذائع
 وتعريفه". وخفضه ونصبه رفعه في للمؤكد تابع د"التوكي
د تابع المؤكد هو الذي التوكيد للمؤكد، تابع  خفضه. في نصبه، في رفعه، في إعرابه، في للمؤك 

 معلومة". بألفاظٍ  "ويكون 
 لالجتهاد. مجال ليست محددة، معلومة بألفاظ
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 وكل". والعين النفس "وهي
ا يتو)رأ نفُسه(، محمد )جاء والعين النفس ا و)رأيت عيُنه(، زيد و)جاء نفِسه(، بمحمدٍ  و)مررت نفَسه(، محمد   زيد 

  إعرابها؟ حدثت أنفَسها(( به حدثت ما ألمتي تجاوز هللا ))إن نفُسه عيِنه(، بزيدٍ  و)مررت عيَنه(،
 .......طالب:

 تأكيد أنفُسها أو وأنفَسها فعل،بال متعلق ومجرور جار به: فاعل، هذا األمة، إلى يعود هي تقديره مستتر والفاعل؟ نعم

  أنفَسها؟ فنقول: المحّدثة هي فالنفس مفعول، هو أو ،-األمة يعني- أنفُسها فنقول: للفاعل تأكيد هي هل للفاعل؟
ا، الثاني ن عيُنه( زيد )جاء التأكيد باب من ليس النص وهذا قطع   ال لماذا عينه( زيد )جاء ألوانه، سابق هذا كان وا 
 يكون  ال لماذا نفُسه( زيد و)جاء كل، من بعض بدل نفَسه( الرغيف )أكلت قلت: إذا يعني كل؟ من بعض بدل يكون 

  لماذا؟ كل؟ من بعض بدل
 النفس الجاي معناه كل من بعض بدل نفُسه( زيد )جاء قلت: إذا يؤكل، يمكن الرغيف نصف لكن تأتي، أن يمكن ال

 ال بمفردها؟ تأتي العين فهل البدل بالحكم المقصود كان إذا (عيُنه زيد )جاء تجي، يمكن ما تجي؟ يمكن بمفردها
 كل. من بعض بدل وليس تأكيد، هذا إذ ا مجيئها، يتصور ال يمكن،
 وتوابعه". وأجمع "وكل
 إلى يعود ضمير على التأكيد اشتمال من بد ال نقول: نفُسه( زيد )جاء المطابقة اآلن كله( الرغيف )أكلت وأجمع كل

ا و)رأيت نفسه(، محمد اء)ج في المؤكد،  أجمع أجمع( أو أجمعه، الماء و)شربت كل ه(، الرغيف و)أكلت عيَنه(، زيد 

 وأجمع. وكل كمل، ضمير؟ إلى تحتاج
 أجمع". "وتوابع
 )جاء فتقول: وأبتع، وأبصع أكتع أجمع، وتوابع وأجمع وكل والعين النفس التأكيد ألفاظ من عندنا اآلن أجمع، وتوابع

 الجامعة من تخرجوا الذين الطلبة سؤاال ، بسأل أنا طيب أجمع، توابع هذه أبتعون( أبصعون  أكتعون  ون أجمع القوم

 ما وهللا الكتاب، هذا في إال المطوالت في توجد ما مرت؟ ما وال مرت المؤكدات هذه تمر؟ لم أو هذه عليهم مرت
يش القرآن، كلية حتى أدري   يتعجبون  أبصع؟ إيش مرت ما هذه، افيه ما المسالك أوضح يدرسون  يدرسون؟ وا 

 عليهم، مر ما يعني الطالب، كبار على أمره يخفى للفن األولى اللبنة المقرر هذا هذي؟ تجي لون  إيش الطالب

 مرت؛ ما العربية اللغة من بل الدين، أصول ومن الشريعة من بعضهم الكليات، من متخرجين جلهم يعني بالفعل،

 ما المسالك أوضح عقيل، ابن يذكرها لم عقيل ابن درسوا الذين العلمية المعاهد تمر، مستحيل االبتدائية في ألنه
 اإلنسان يموت يمكن البالد هذه في مهجور الكتاب وهذا الحاجب، ابن كافية في مسائل هناك تذكر؟ متى إذ ا ذكرت،

 في قبول رزقت يعني المئات، الشروح من لها التي الكافية الباب، هذا في المهمات أهم من وهي عليها، اطلع ما

 كافية العلوم، من علم أي في غيرها يدرس ال تدريسها في متخصص العلم أهل بعض صار حتى األقطار، جميع

ال بلد الكافيجي؟ جاءت أين من الكافيجي؟ جاءت أين من كافيجي، إليها والنسبة وبس، الحاجب ابن ال قبيلة وا   وا 

ال إيش  وهي الطالب، من كثير يعرفها ال الصرف في الحاجب بن شافية الحاجب، ابن كافية تدريس من مهنة؟ وا 

 الشروح يعني شيخ، على تقرأ أن يلزم وال الكتب، هذه إلى العلم طالب يحتاج الباب، هذا في المهمات أهم من
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 يهعل أشكل إذا اإلشكال، وينتهي يختصره المطول الشرح بعض يفرغ ويحاول ويعلق يقرأ العلم وطالب موجودة،

 :-وأرضاه عنه هللا رضي- عمر قال مثلما يعني الطلب، مرحلة في سيما ال عنه، يسأل شيء عليه استغلق شيء،
 ما خالص والتكاليف واالرتباطات باألسر وانشغل األعمال ومسك ساد إذا اإلنسان تسّودوا" أو تسودوا أن قبل "تفقهوا

 لتتولد الكفراوي  شرح عليه واقرؤوا أيديكم، بين الذي الكتاب ابهذ اعتنوا األمر، في فسحة عندكم زال فما فائدة، في

 خالد الشيخ وشرح غيره، وال الكفراوي  يذكره لم ما والضوابط القواعد من فيه العشماوي  وشرح اإلعرابية، الملكة

ا طيب شرح للرملي شرح وهناك ونفيس، متوسط شرح وهو األزهري   ،للمعاصرين األخرى  الشروح إلى إضافة   جد 
 العلوم من المقررات من وبغيرها المادة، بهذه ارتباط عندنا ما يقرأ، أحد في ما يقرأ؟ من أين لكن متوافرة، الشروح

 العلم طالب أن مرار ا قلنا القرآن، إعراب كتب كله، الوضع نعرف النظامية والدراسة النظامية، الدراسة في إال النافعة

يش القرآن، إعراب على يتمرن   قصار يمسك ويعربها؟ الفاتحة يمسك أنه الكتاب هذا أنهى إذا الواحد أن المانع وا 

 الكتاب آخر في األزهري  خالد للشيخ العربية( علم في )األزهرية اسمه صغير متن لكتابٍ  ميزة وهذه ويعربها، الصور

 إعرابك، اختبر ..وا عراب.. إعرابك بين وقارن  الفاتحة أعرب موجودة، القرآن إعراب كتب طيب السور، قصار أعرب

: وجوه من ذكرنا القرآن وا عراب المانع؟ إيش  معرفة أن الثاني: األمر الفن، هذا في اإلنسان تعلمه لما تطبيق أنه أوال 

 المختصر وفيها المطول وفيها ومتوافرة اآلن موجودة القرآن إعراب ُكُتب اآلية، فهم على الفهم، على يعين اإلعراب

ا. كثيرة   جد 
 ...طالب:...

 درويش الدين لمحي وبيانه القرآن إعراب وفي مجلد، عشر خمسة هذا صافي؟ لمحمود اسمه؟ إيش الجدول؟.......

 أكثرها من أحسنها من لكن القرآن، إعراب في كثيرة كتب في الجدول، من أرجع هو عندي هذا شامل، هذا

......  في المطبوع الحلبي للسمين المصون  الدر وأ حيان، ألبي المحيط البحر على يتطاول أن أراد ومن تفصيال 

ا عشر أحد  هو التفصيلي اإلعراب لكن باإلعراب، تعنى التفاسير كتب الكثير، الشيء اإلعراب من فيه هذا مجلد 

ا درويش، الدين لمحي وبيانه القرآن إعراب في موجود  عندي، أرجح هذاك لكن تفصيل، وفيه عناية له الصافي وأيض 

 اإلمام، حيان أبو فائقة، عناية اإلعراب ويولي تفسير هذا المحيط البحر اإلعراب، في صصمتخ المصون  الدر

 الكلمة لهذه ضبط، أربعين فيها؟ ذكر ضبط كم حرفين، من المكونة )أف( كلمة في ذكر أنه مضى ما في وذكرنا

  قارئ؟ من هل نقول: لكن موجودة، الكتب حرفين، من المكونة
 كأنها ،-وعال جل- هللا من ابتالء األرضة ألن عقوبة؛ تأكلها، التي باألرضة مكتباتهم في الناس من كثير ابتلي

ال اقرؤوا يقول: حالها لسان تقول،  وهللا مكتبته، في نكب إنسان من كم صحيح، تروح، تقرأ ما التي الكتب قرأت، وا 

 المستعان.
 .......طالب:
 .تقربه ما تتجاوزه، ما فيه يقرأ كتاب يمكن ما نعم،

 أجمعين(". بالقوم و)مررت كلهم(، القوم و)رأيت نفسه(، زيد )قام تقول: وأبصع، وأبتع أكتع وهي: أجمع "وتوابع
ال نفُسه زيد )قام األول؟ المثال يعرب من   تجي؟ نفُسه؟( أو نفَسه زيد )أطر أو نفَسه؟( وا 
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 طالب:.......
 من سيق الذي المعنى إلى ننظر أنفسها، به ثتحد ما مثل به، مفعول الحق، على حملها يعني أطر يجوز؟ كيف

 الثاني.... المثال للمعاني، تابع فاإلعراب الكالم، هذا أجله
 .طالب:......

  طيب. ماضي، فعل رأى رأيت:
 .طالب:......

 جيد.
 .طالب:......

ال للمعرفة يكون  التوكيد هل التوكيد اآلن نعم، مضاف، كل مثله، منصوب المنصوب توكيد للقوم؟ توكيد طيب،  وا 

  للنكرة؟
 .طالب:......

 ال أو كل ه؟ شهر ا صمت تقول: هل محدودة غير أو محدودة كانت سواء النكرة النكرة؟ تعريف يمكن أال تعريفه؟ في
 شهر ا صمت إذ ا النكرات، تؤكد ال والمعارف معارف، التوكيد ألفاظ جميع ألن بالمعارف؟ خاص التأكيد أو يمكن؟

ال تجي كل ه، ا، تجي ما البصريين عند تجي؟ ما وا   يقول: الذي العربية؟ شواهد من مثاله: الكوفيون، يجيزها لكن أبد 
 امرضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع   اصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبي   كنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ليتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

 

 أكتعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوال   التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذلفاء تحملنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 
 

 أن يمكن هل األجزاء، لمتعدد يأتي بت"كل" والتأكيد الطرفين، معلوم محدود لكنه نكرة، هذا حوال   كامال ، حوال   يعني

ا )رأيت تقول: األجزاء، متعدد لغير يأتي ال تجي كله( زيد  ا )رأيت تجي؟ ما وا   هم نصفه؟ تشوف احتمال كله؟( زيد 

 تشتري  يمكن يتجزأ، الفعل ألن كله؟ العبد اشتريت األجزاء، متعدد الفعل أو األجزاء، متعدد يكون  أن بد ال يقولون:

 يؤكد لكن أجمع، وال بكل، تأكيده تأكيده، يمكن فال أجزاؤه تتعدد ال ما أما منه، المتعدد فتؤكد ربعه، وتشتري  نصفه،

  يعرب؟ من أجمعين بالقوم الثالث: المثال ممكن، بنفسه، بعينه،
ذا ال حال هنا إعرابها؟ أجمعين(( اقعود   فصلوا اقاعد   صلى ))وا    توكيد؟ وا 

 طالب:.......
ا؟ المؤكد يعني شيء؟ ألي توكيد ا؟ تأكيد يمكن قعود  : قعود   تؤكد فكيف نكرة، يكون  أن بد ال أنه الحال طبيعة من أوال 

 ويروى: ))أجمعين(( يروى: ألنه شيء؟ ألي فتوكيد األمر، أول من تعريفه في يوافقه يقول: وهو النكرة

 .))أجمعون((
 ....طالب:....

ا، حال هو حال، الحالية، على النصب حاال ، نصبه كان إذا ال، ال، ذا أحوالها، كلها حال، بعد حال أيض   قلنا: وا 

 وجاء األصل، هو هذا األصل، هذا نعم، أجمعون، صلوا )صلوا( الجمع: لضمير إليش؟ مؤكد فهو ))أجمعون((

 يقول: السابق البيت في أجمعا( أبكي الدهر ظللت )إذ ا خالفه: على
 أكتعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ال  حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذلفاء تحملنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  امرضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع   اصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبي   كنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ليتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت قّبلتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي بكيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت إذا  اأربع 
 

 أجمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا أبكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدهر ظللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اإذ  
 

 لكن األصل، هو هذا [ص سورة (52)]َأْجَمُعوَن{ ُكلُُّهمْ  اْلَماَلِئَكةُ  }َفَسَجدَ  )أجمع( تسبقها أن غير من بت)أكتع( فأكد

 سورة (11)]َأْجَمِعيَن{ أَلُْغِوَينَُّهمْ  }َفِبِعزَِّتكَ  الحديث في تقدم مثلما )كل( يسبقها أن غير من بت)أجمعين( يؤكد أن يمكن

ا والتأكيد وبدونها، بت)كل( التأكيد فيجوز [ص  عنه، تنفك وقد )أجمع( هو الذي المتبوع بعد بالتوابع فيه األصل أيض 

  بت)أجمع(. تسبق أن األصل لكن
 وتؤكد زيد( امق )قام أو قام( زيد )زيد فتقول: اللفظ تكرار اللفظي والتأكيد معنوي، ذكرناه الذي ومعنوي، لفظي توكيد

ا   اللفظي: التأكيد على كثيرة أمثلة وفي لفظي، تأكيد كلها هذه نعم( )نعم تؤكد: ال( )ال الحرف، أيض 
............................................. 

 

 احبستتتتتتتتتتتتتتي احبستتتتتتتتتتتتتتي الالحقتتتتتتتتتتتتتتون  أتتتتتتتتتتتتتتتاكِ  أتتتتتتتتتتتتتتتاكِ  
 
 

ال تأكيد أكبر( هللا أكبر )هللا طيب   تأكيد؟ هو ما وا 
 الرجل وقول الصالة( قامت قد الصالة قامت )قد قولنا: مثل أكبر( هللا أكبر )هللا قولنا: هل يعني لفظي؟! تأكيد

 هل أكبر هللا أكبر هللا إذ ا: نعم، التوكيد؟ أراد أو التكرار أراد إذا فيما معناها يستوي  هل طالق( طالق )طالق لزوجته:

 واحدة، مرة إال يريد ما هو أكد إذا ألنه أجره؛ على يحصل لكي جديد تكبير إنشاء يريد أو األولى، الجملة تأكيد يريد

 التوكيد، باب من وليس جديد، لذكر إنشاء أنه شك ال أكبر هللا أكبر فاهلل تقدم، ما على التأكيد باب من تأكيد والثانية

  تأكيد. هو الصالة قامت قد الصالة قامت قد أما
 الصالة، بإقامة الحاضر يؤذن أو ينادى أن أجل من أو بها؟ يتعبد هل ،الصالة قامت قد قولنا: من الفائدة ما يعني

  شك. بال تأكيد هذا نؤكد، وتكفي؟ واحدة مرة نقولها ال لماذا هذا القصد كان إذا
ذا بالمعنى، تأكيد هذا زيد، جلس قعد فتقول: بالمرادف، ويأتي نفسه، باللفظ يأتي اللفظي التأكيد  ثقة نافع قلت: وا 

 ثالث قلت لو وكذا أقوى، التوكيد يفيد التكرار أن شك ال أقوى؟ ثقة ثقة أو فقط؟ ثقة نافع قلت: لو مثل هو هل ثقة،

 أنه ويمكن مرات، تسع إلى ثقة.... ثقة ثقة مرات، تسع قال: أن إلى بهم الحد وصل أن إلى مرتين، من أقوى  مرات

ال وقف ما بعد   نفسه؟. انقطع وا 
 طالب:.......

  بالمرادف. يأتي باللفظي يأتي كما التأكيد أن المقصود آخر، واحد أو الشعبي أنه ي أدر  ما وهللا
 تأكيد، نفسه الوقت في لكنه إتباع هذا نقة، ثقة فالن تأكيد، هذا أن شك ال ثقة، ثقة فالن قلت: إذا باالتباع التأكيد

ا لكنه إتباع هذا نعيف، ضعيف فالن يقولون:   التوكيد. يفيد أيض 
 يكون  الثقة؟ هو الثبت إن نقول: هل مغاير، بلفظٍ  لكنه تأكيد هذا ثبت، ثقة فالن قلت: إذا كما المغاير باللفظ التأكيد

ذا مغايرة، بينهما مرادف ا؟ ال تأكيد ضابط، عدل زيد قلت: وا   إذ ا العدالة، غير الضبط خبر؟ تعدد أو تأكيد؟ هو ما وا 

 الخبر. تعدد باب من يكون 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيب فهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذا بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٍ  ذا يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك ومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن

 

 مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي مقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيض   مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيف   
 

 الخبر. تعدد
 طالب:.......



111 
 

 مما أؤكد مما أقوى  هذا ويكون  المانع؟ إيش يجوز مرات؟ تسع ثقة ثقة ثقة قلنا: ما تقول؟ إيش المانع؟ إيش إيش؟ في

  كررته. ما التعديل وأرفع دونه هو
........................................... 

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا وبعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدها النتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاس كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأوثق
 

 قالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا فيمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا التعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديل وأرفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترره   التزامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا أو الفظ 

 

 هو الثقة ثبت، ثقة أما الضبط، عن كلي ا اختالف ا تختلف العدالة ألن الخبر؛ تعدد باب من أنه شك ال ضابط عدل أما

 زيد(. وقعد )جلس مثل: بالمراد التأكيد باب من صار الضابط العدل هو قلنا: إن والثبت الضابط، العدل
 اسم". من اسم أبدل إذا البدل، ب"با

  عليها. تقدمت التي األسماء إعرابها في تتبع التي التوابع من األخير وهو البدل
 اأُلَول األستتتتتتتتتتتتتتتتتتتماء اإلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراب فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي يتبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع

 

 وبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدل وتوكيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد   وعطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف   نعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
 

 إعرابه". جميع في تبعه فعل من فعل "أو
ا و)رأيت أخوك(، زيد )جاء قلت: فإذا إعرابه، جميع في تبعه فعل من فعل أو اسم من اسم أبدلت إذا نعم  أخاك(، زيد 

ا إعرابه في تبعه أخيك( بزيدٍ  و)مررت   وجر ا. ونصب ا رفع 
ذا  هذا [الفرقان سورة (48)]اْلَعَذاُب{ َلهُ  }ُيَضاَعفْ  [الفرقان سورة (41)]َأَثاًما{ َيْلقَ } تقول؟ ماذا فعل، من فعال   أبدلت وا 

 العذاب. له مضاعف هو أثام ا يلق كونه ألن مجزوم؛ مثله والبدل المجزوم المبدل ألولا فعل، من فعل بدل بدل،
 أقسام" أربعة "وهو
 الغلط. وبدل االشتمال، وبدل كل، من البعض وبدل كل، من الكل بدل أقسام: أربعة البدل أقسام، أربعة
 و)أكلت أخوك(، زيد )جاء تقول: ،الغلط وبدل االشتمال، وبدل الكل، من البعض وبدل الشيء، من الشيء "بدل

 علمه(". زيد و)نفعني ثلثه(، الرغيف
  األول؟ المثال اإلعراب؟ علمه( زيد و)نفعني

 طالب:.......
 األول، المثال هذا جيد، طيب، تقرأ؟ ما أو ينفع؟ معك الذي الكتاب إعراب؟ عندك ما أنت؟ إعراب عندك ألن إيه

  شيء. منه نقصي ما أخوك، هو زيد ألن كل؛ من كل بدل
 أال كل، من بعض بدل ثلثه: منصوب، به مفعول والرغيف: وفاعل، فعل أكلت: ثلثه( الرغيف )أكلت الثاني: المثال

ال يرد بعض، من كل بدل يرد أن يمكن ال العكس يجي الكل، من البعض بدل على المثال عرفنا اآلن يرد؟ ما وا   ما وا 
  يجي؟
 ......طالب:
  كامال . الرغيف أكلت ما أنت الشيء، نفس ه(ثلث الرغيف )أكلت طيب
 أخبر وأنه البعض، من الكل يأتي أنه قلنا: لو هو نعم البعض؟ من الكل علمه( زيد )نفعني الثالث: المثال تفضل

 من البعض بدل العكس، على حتى يرد هذا مثل لكن اإلضراب، إلى يكون  ما أقرب كله، الرغيف ثلث أكله عن

 الكل. أو الثلث إما األمرين: أحد الواقع واحد، الواقع ألن ؛هذا عليه يرد الكل،
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 ......طالب:
ال بعض بدل بدل، وعلمه: جيد، نعم،  البعض االشتمال؟ وبدل البعض بدل بين الفرق  إيش اشتمال، بدل كل؟ وا 

 هذا. عن هذا فيختلف المؤكد، عليه يشتمل الذي الوصف، واالشتمال جزء،
 طالب:......

 الوقاية. نون  هذه اية،الوق نون  وشو؟
 تقول". أن أردت الفرس، زيًدا "ورأيتُ 
ا رأيت   إعرابها؟ الفرس، زيد 

 غلط. بدل طالب:
 رأيت ما أنت زيد، رؤية عن زيد، عن تخبر أن تريد ال فصححت، زيد إلى لسانك فسبق الفرس أردت كأنك غلط، بدل

ا، ا، رأيت فتقول: الفرس، رأيت إنما زيد   اللسان، بسبق مبتلى الناس بعض اللسان، بسبق بتلىم الناس وبعض زيد 

ا رأيت بت)بل(، تعطف أن يصلح يعني اإلضراب؟ هو هذا الغلط البدل معنى هل آفة، هذه صحيح  الفرس، بل زيد 

  بينهم؟ الفرق  إيش
 نيته في باإلضرا أما لسان، سبق مجرد الغلط جاء يعني الغلط، يذكر أن نيته في ليس الغلط أن بينهما الفرق  يعني

 له. ظهر يعني بدا غيره، إلى منه ينتقل ثم عنه، المضرب يذكر أن
 منه". زيًدا فأبدلت فغلطت الفرس رأيت تقول: أن "أردت
 عليها. نص التي المسائل في إال والعكس، بيان عطف يكون  أن يصلح بدال   يكون  أن يصلح ما كل الفرق 

 ُيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترى  لبدليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة وصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالح
 البكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتري  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابع بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترٍ  وغيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر

 
 

 يعمتتتتتتتتتتتتتتتتتترا غتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم يتتتتتتتتتتتتتتتتتتا نحتتتتتتتتتتتتتتتتتتو غيتتتتتتتتتتتتتتتتتتر يفتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
................................................ 

 
 

ذا وشراحها، األلفية راجع ذكرها، مسائل ثالث  جيد؟ اسأل، شيء أشكل وا 
 .طالب:......

 خير ا. هللا جزاك إيه،
 أنصحه؟ فهل امغضبً  وكان معصية ارتكب شخص يقول:
 ارتكب فإذا مفسدة، عليه يترتب ال الذي للمصلحة المحقق المناسب سلوبباأل عليه ينكر معصية ارتكب إذا نعم،

 يحمله قد غضبه كان إذا لكن ،-وعال جل- هللا لعقوبة نفسه معرض وأنه حرام، هذا أن له يبين فينصح، معصية

، كفر كلمة ذلك، من أعظم هو بما ينطق أن على  يهدأ. حتى يترك هذا مثل مثال 
 التكنولوجيا، في اإلعالمية، في يفهمون  بما القوم لمحاربة نتعلم أن رأيي من الكالم: ذاه على تعليقكم ما يقول:

 ؟اأيًض  ديننا في ونتفقه
نَس  اْلِجنَّ  َخَلْقتُ  }َوَما ،-وعال جل- هللا لعبادة خلق المسلم أن األصل  فإذا [الذاريات سورة (14)]ِلَيْعُبُدوِن{ ِإالَّ  َواإلِْ

 أن أراد فإذا الدين، حساب على تكون  ال أن على يتعلمها أن مانع فال الدنيا في النافعة األمور من أمرٍ  إلى احتاج
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 يذب أن أراد إذا ،-تعالى هللا شاء إن- المجاهد حكم في فيكون  بمقاصدها، فاألمور األشرار شر به يدفع ما يتعلم

 المسلمين. وعن هللا دين عن
- أوروبا في أسكن أني مع العربية اللغة لتعليم السهلة الطريقة هي ما العربية، أتعلم أن أحب أعجمي أنا يقول:
 تنصحون؟ العربية اللغة كتب وبأي اإلسالم، بدين متمسك -هلل والحمد

 على كتاب اآلجرومية، الصغير الكتاب هذا مثل النحو األولى بالدرجة بها والمقصود العربية لتعلم بداية في ما

 كتاب فهو أحيان ا، المطوالت في فيه يوجد ال ما فيه يوجد بل المختصرات، من غيره يحوه لم ما حوى  حجمه صغر

 فرغ الشروح عليه وقرأ حفظه الطالب أتقنه إذا ذلك بعد ثم المشايخ، عليه ويراجع الشروح، عليه وتقرأ ونافع، نفيس

ن األلفية، إلى ينتقل ذلك بعد ثم شرحه، مع القطر إلى ينتقل عليه يشكل فيما العلم أهل وراجع األشرطة، عليه  قدم وا 

 ملحة الملحة، في يقرأ أن أراد إن ذلك بعد ثم القطر، ثم الحاجب، ابن كافية الكافية، القطر على يعني األلفية على

ا، نفيس كتاب للحريري، اإلعراب  األبيات. عدد في األلفية من أقل وهو جد 
 لهم، موقع لتصميم بعرضٍ  الجهات من جهةٍ ل وتقدمت انترنت، مواقع يصمم مواقع، مصمم يعمل هو يقول:

 العقد؟ يعطيني أن مقابل في عمولة مني طلب المسؤول والشخص
 هذا كان إذا الرشوة، هي فهذه نفسها الجهة في نفسها، الشركة في يعمل كان إن العمولة طلب الذي الشخص هذا

 هو وهذا الرشوة، عين هي فهذه راألم عليها عرض التي الجهة في يعمل العمولة طلب الذي المسؤول الشخص

 والمرتشي الراشي -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول لعن فقد شيئ ا، تعطيه أن لك يجوز فال السؤال من يظهر الذي

 .والرائش
 ،الشورى  مجلس في والدخول الوزارية المناصب بتولي ومطالبتهن النساء بعض من وصل ما بخصوص :يقول
 عاة؟والد العلم طلبة واجب فما
 أهل من بتبليغه الذمة تبرأ من يبلغوا أن العلم طلبة وواجب المسؤولين وبين العلم أهل بين األمر هذا حال كل على

 المستعان. وهللا وتقديرهم، المشايخ واحترام واللين بالرفق المناسبة باألساليب المسؤولين إلى يصلون  الذين العلم
 ذلك؟ غير أو قرآن قراءة أو بأذان الجوال نغمات الجوال؟ نغمات الشباب وسط في كثر يقول:
ذا لإلفتاء، الدائمة اللجنة من صادرة فتوى  وفيها محرمة، الموسيقية النغمات حال كل على  على أذان المنبه وضع وا 

، يكون  وال به، يتعبد ال أن  من بعضه على اقتصر لو يعني للصالة، به ينادى الذي لألذان مشابه كامل أذان كامال 

 -وعال جل- هللا اسم يذكر ألن مناسب غير مكان في وأنت أحد يتصل أن يخشى الذي لكن ذكر، فهو التنبيه لأج
 حاجتك، تقضي مثال   الدورة في وأنت أحد يتصل لئال الجوال؛ هذا تقفل أن يلزمك يعني ينبغي، ال هذا مثل فيه،

 شيء هذا أذان ا المنبه يكون  أن في يرغب اإلنسان كان فإذا الموضع، هذا في -وعال جل- هللا ذكر يجوز ال وحينئذٍ 

 الالئقة. غير األماكن عن يصان أن ينبغي لكن ذكر، وهو طيب
  يقول:

ـــــــــو ـــــــــل أن ول  صـــــــــانهم صـــــــــانوه العلـــــــــم أه
 

ـــــــــــو  ـــــــــــوه ول ـــــــــــي عظم ـــــــــــنفس ف ـــــــــــا ال  لعظم
 

 القائل؟ من يقول
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 طيبة. أبيات ثمانية أو سبعة له أبيات في الجرجاني الشريف هو
 األلفاظ، هذه على )أل( دخول منع على اللغة أئمة أكثر وغير، والبعض الكل البعض، من كلال بدل بالدرس مر

 بعضهم وأجازها األلفاظ، هذه على )أل( دخول منع العربية أهل من التحقيق أهل جمهور الغير، البعض، الكل،

ن الغير، جوز العربية اللغة مجمع المجمع، وأظن بكثرة، واستعملوها  وال تتعرف ال ألنها المنع؛ يهاف األصل كان وا 
  واإلبهام. العموم في مغرقة ألنها تستفيد ال تستفيد،

؟ يذكرها من رقم ا، أجملها أن بعد المؤلف عددها التي المنصوبات  أربعة وتفصيلها عشر، خمسة عدتها؟ كم تفصيال 

ا ترك عشر،  الخافض. نزع على المنصوب )ظن( مفعول الواحد وهذا واحد 
 آله. وعلى محمد على صل اللهم

 سهل، واألمر األربعة توابع وفرق  بعض، في األنواع بعض أدرج من منهم العدة، تكملة في طويل كالمهم الشراح

 سابق ا، أشرنا كما نفسه، راجع شيئ ا نقص فإذا حفظه، الطالب يضبط لكي إجماال   العدة لذكر المؤلف مراد كل على

ن المطلق، المفعول هو الذي المصدر يليه صوبات،المن من به المفعول على الكالم ومضى  المصدر بين كان وا 

 في ويفترقان المنصوب، الكلمة تصريف ثالث هو الذي المصدر في يجتمعان وخصوص عموم المطلق والمفعول

 المعنوي  المصدر بالمرادف، والمصدر مطلق، بمفعول وليس مصدر فهو المرفوع الكلمة تصاريف ثالث المصدر

 منصوب إنه يقول: والذي الفعل، بنفس منصوب بأنه يقول من عند نفسه، للفعل بمصدر وليس مطلق لمفعو  وهو

 شيء؟ أي من مطلق مطلق، مفعول ألنه المنصوبات؛ في به، يبدأ أن األولى إن وقلنا: الكالم، هذا يرد مقدر بفعل

 بخالف والمجرور، الجار به لقيتع به، المفعول بخالف ومجرور، جار به يتعلق ال مطلق المتعلق، من مطلق

 وهكذا. معه، والمفعول وألجله، له، المفعول
 الفعل". تصريف في ثالًثا يجيء الذي المنصوب االسم هو المصدر المصدر: "باب

ا( ضربك )يعجبني منصوب؟ مصدر كل وهل المنصوب، االسم هو المصدر:  مرفوع، لكنه مصدر إيش؟ هذا زيد 

ا( ضربك من و)عجبت مرفوع ا؟ يأتي والمصدر صوبمن كيف المنصوب، االسم وهو ا وهو مجرور، يأتي زيد   أيض 

 من المؤول والمصدر اسم، الصريح المصدر مصدر، المنصوب االسم قوله: على فاإليراد منصوب ا، يأتي ذكر كما

ا( تضرب أن )يعجبني باسم، ليس األفعال من عليه تدخل وما أن  هل صدر،م تأويل في عليه دخلت وما أن زيد 

ن باسم، ليس اسم؟ هذا إن نقول أن نستطيع  قد أنه المنصوب قوله: على يرد المنصوب االسم بمصدر، مؤوال   كان وا 

ا يأتي ال مجرور ا يأتي المطلق المفعول المصدر، مجرور يأتي وقد مرفوع   دائم ا منصوب؟ دائم ا أو مرفوع ا وا 

 في الداخل اإلجمال التفصيل يطابق لكي المطلق؛ مفعولال العنوان يكون  أن األولى يقولون: ولذا منصوب؛

ا يرد المنصوبات، دخال حكم، هذا أن المنصوب قوله في أيض   في فاالنتقاد مرار ا، تقدم كما منتقد الحد، في الحكم وا 

 في الحكم إدخال أنه الثاني واألمر منصوب، غير يأتي وقد منصوب ا يأتي قد المصدر أن وجهين من اللفظة هذه

 أول المتصرفة المادة أو المتصرف، الفعل الكلمة، تصاريف ثالث الكلمة، لتصريف ثالث ا يأتي الذي منتقد، وهذا الحد

 الماضي، هو األول فضرب ضرب ا( يضرب )ضرب تقول: كما المصدر، ثم المضارع، ثم الماضي، تصريفها

، يأكل أكل ضرب ا، يضرب ضرب المصدر، هو والثالث المضارع، هو ويضرب  كما ومعقوال   عقال   يعقل عقل أكال 
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ا، يقول: وسيبويه مصدر، وهو العقل بمعنى معقول إن العلم: أهل بعض قال تقدم،  زنة على المصدر يأتي ال أبد 

 كتاب والنقل؟ العقل تقول: أن وبين والمنقول، المعقول تقول أن بين فرق  هناك هل مفعول، اسم ويبقى المفعول، اسم

 موافقة أو العكس أو المعقول(، لصريح المنقول صحيح )موافقة وهذا، بهذا تسميته جاءت تيمية ناب اإلسالم لشيخ

 والنقل، العقل هو والمنقول فالمعقول والنقل( العقل تعارض )درء هو نفسه والكتاب المنقول، لصحيح المعقول صريح

 يكون  هذا مثل أن يرى  ال سيبويه ولذا ول؛مفع اسم أنه يبقى لكن المصدر، به ويراد المفعول اسم يطلق أن مانع ال

 المرأة حملت الحمل، المفعول، اسم به ويراد المصدر يأتي قد بالمصدر، يراد ما به يراد مفعول اسم هو مصدر ا،

، تحمل  الحمل أن يبقى لكن جوفها، في أحشائها، في بطنها، في المحمول المفعول، اسم به يراد المصدر هذا حمال 

ن مصدر، يش هذا [اإلسراء سورة (61)]مَّْسُتوًرا{ }ِحَجاًبا المفعول اسم به دأري وا   لكن مفعول، اسم مستور؟ يصير؟ وا 

  وهكذا. الفاعل اسم به يراد ساتر، الفاعل، اسم به يراد
ن زنته، في يستحقه ما عليه ويطلق عليه، هو ما على الوزن  يبقى ال ظاهر ذلك، غير به أريد وا   ظاهر؟ هو ما وا 

 فهل ضرب ا( يضرب )ضرب عندكم األصل؟ أيهما ومصدر، فعل عندكم اآلن الكلمة، تصاريف في لث اثا يأتي

 الفعل، األصل الكوفيين عند والكوفيين البصريين عند المعروف الخالف على نعم، الثالث؟ أو األول المصدر

 الكلمة تصاريف أول من بدؤهمام اللغة كتب في المواد اللغة، كتب في المواد بناء هذا وعلى منه، مشتق والمصدر

 الفعل، هو األصل أن الكوفيين مذهب أن وعرفنا المصدر، هو الذي المادة أصل من يبدؤون  ما الماضي، هو الذي

  مالك. ابن يرجحه الذي وهو األصل، هو المصدر البصريين ومذهب
   نصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب وصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفٍ  أو فعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلٍ  أو بمثلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته

 

 انتختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب لهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذين أصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال   وكونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته 
 

 الكلمة، تصاريف في األول هو األصل، هو دام ما يكون، ال لماذا المشتق، أو للفعل األصل هو كونه رجح، يعني

 ضرب منه يشتق الضرب، الكلمة أصل األصل، هذا الضرب تقول: الكلمة؟ تصاريف في األول هو يكون  ال لماذا

  فروعه؟ على يقدم األصل أن األصل هو ما ومضروب، ضارب يضرب،
 طالب:.......

 شك ال لكن المصدر، ثم المضارع ثم بالماضي يبدؤون  هم هذا، على جروا وهم ظاهرة، الوزن  مراعاة الزمن؟ مراعاة

 األزمنة أحد تعتريه مستقبل، أو حاضر بزمن أو مضى بزمن مقترن  الفعل بينما بزمن، مقترن  غير المصدر أن

  تقديمه؟ أو رهتأخي يقتضي هذا هل المصدر عن الزمن فيه يالحظ ال كونه لكن الثالثة،
 طالب:.......

  تقديمه. نعم،
............................................. 

 

 انتختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب لهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذين أصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال   وكونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته 
 

 يقولون: لماذا؟ الكوفيين، مذهب من أرجح البصريين مذهب يعني الراجح، وهو المرجح، وهو المنتخب، هو يعني

 األلفاظ الحقائق، إلى جئنا إذا وزيادة، األصل على يشتمل أن بد ال الفرع وزيادة، األصل على يشتمل الفرع ألن

 على لتزيد الشرعية الحقيقة تأتي ثم اللغوية، الحقيقة هو األصل أن وجدنا والعرفية، واللغوية الشرعية الثالث بحقائقها

 وحقيقتها الدعاء، اللغوية حقيقتها أصلها الصالة قلنا: إذا قيود، اللغوية الحقيقة على تزيد قيود، من األصل في ما
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 قيود، فزادت الشرعية الحقيقة جاءت اليقين، أو التصديق فيه األصل اإليمان الدعاء، وغير الدعاء الشرعية

 الفرع األصل، األول المصدر المصدر، هو الذي األصل في ما فشمل وزيادة، األصل يشمل الفرع أن المقصود

 لهذا. أصال   فجعلوه بالزمن، االقتران زيادةو  ضرب الحدث وهو األصل في ما شمل الفعل،
 ومعنوي". لفظي قسمين: على وهو ضرًبا يضرب ضرب "نحو:

 بلفظه كان فإن المعنوي، ومنه اللفظي منه المتواتر يقال: ما نظير يعني ومعنوي، لفظي ضرب ا( يضرب )يضرب

ال ال ثالثية كم التقسيم في المتصورة القسمة فالمعنوي، وا   االتفاق والمعنوي، اللفظي في االتفاق باعية،ر  رباعية؟ وا 

 اللفظ في االختالف يتصور؟ ما المعنى؟ دون  اللفظ في اتفاق يتصور هل لكن العكس، اللفظ، دون  المعنى في

 دون  المعنى في االتفاق اللفظي، هو وهذا والمعنى اللفظ في االتفاق رباعية، القسمة تمام القسمة، تمام هذا والمعنى،

، يدخل ال والمعنى اللفظ في االختالف المعنوي، ذاوه اللفظ  لو يتصور، ال قد اللفظ دون  المعنى في االختالف أصال 

ال يصير المعنى، اختالف مع بحروفها، أخرى  لجملةٍ  مطابقة بجملة تأتي  من محبوك كالم أريد أنا ال، يصير؟ ما وا 

ال معناه، ويختلف لفظه يتفق جمل أو جملة  لكن موجود، مفردة ألفاظ كلمات، موجود، معنى   المفترق  لفظ ا فالمتفق وا 

  معانيها؟ وتختلف ألفاظها تتفق جمل يوجد هل
 طالب:.......

 اللفظ في تتحدان جملتان صحيح، وكلمتني( )كلمتني الباب؟( طرق  )ما يقول: يعني صحيح؟، الباب( )طرق 

 نحن لكن صحيح، وكلمتني( )كلمتني ال بحركة، وال بشيء، وال بحركة يختلف ما واحد، اللفظ المعنى، في تختلفان

 في معه اتفق لفظي، هذا ضرب ا، ضرب ضرب ا( عمر ا زيد )ضرب اللفظي المصدر اآلن بصدده، نحن لما مثاال   نريد

ا(، )قعد المعنوي  واحد، والمعنى موجودة الحروف ومعناه، لفظه ا( )جلس أو جلوس   على معنوي  معنوي، هذا قعود 

 الناصب بأن اآلخر القول على لكن المعنوي، المصدر باب من فيكون  المذكور الفعل للمصدر ناصبال بأن القول

ا(، وقعد )جلس فيقول: لفظه من مقدر فعل له  إيش؟ من جلس اللغة، في الترادف ينفي من عند يتصور وهذا قعود 

ا، اضطجاع، من وقعد؟ قيام، من  الترادف. ينفي من عند هذا قعود 
 طالب:.......

يش ها  ما هو هذه، تأويل إلى ....... [التوبة سورة (64)]اْلَقاِعِديَن{ َمعَ  اْقُعُدواْ  }َوِقيلَ  المثال، صحيح...... فيها؟ وا 
 قد تدرك، ال قد دقيقة فروق  األلفاظ، من وغيرها والجلوس القعود بين األلفاظ، بين دقيقة فروق  هناك لكن يلزم،

 ال كلمات بين فروق ا أوجد العسكري، هالل ألبي نفيس كتاب اللغة( في )الفروق  نلك المرادف، ويريد اإلنسان يطلقها
  العسكري. هالل ألبي اللغوية الفروق  فرق، بينها أن اإلنسان يتصور
ال الترادف، ينفي من على يرد هنا التقدير أو اإلمكان أقول:  موجود، الترادف إن ويقول: الترادف، ينفي ال من وا 

يش  في اختالفها أما يمنع، ما فيه ما بلفظي؟ وليس معنوي ا ويكون  المذكور بالفعل منصوب ا يكون  أن يمنع اللي وا 

 اللفظ، تتبع الكتابة إن يقول: ما عند خطأ هو ما واحدة بطريقةٍ  كتبت لو بحيث اصطالحية مسألة فهذه الكتابة صورة

ال مفصولة )كلما( طيب واحد، اللفظ   فصلت؟ ما وا 
 طالب:.......
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 فصل من بد ال يقول: من وهناك مجتمعة، تكتب إنها يقول: من هناك الكتابة، لكن المعنى......، يختلف ما هو

 كلمتني يسمعون، يكتبون، كانوا ما العرب يعني اللفظ أن يبقى فيها، مختلف مسائل هذه الكتابة صورة الكلمتين،

 متحدتين الجملتان تكون  أن يمنع ال لكن عليه، يدل السياق السياق، الكالم؟ هذا بصحيح هو ما هذا نقول: وكلمتني،

 ومعنوي. لفظي الظاهر، هذا نقول: جملتان، وهما المعنى، دون  اللفظ في
ن قتاًل، قتلته نحو: لفظي، فهو فعله لفظ لفظه وافق "فإن  فعله...". معنى وافق وا 
، قتلته ، يقتل قتل وافق، هذا قتال   فرح ساكن، قتال   الوسط، متحرك أو الوسط، نساك كان إذا ما ذلك في ويستوي  قتال 

ا، يفرح ن لفظي هذا فرح  ا واألول وسطه، تحرك وا  ن لفظي أيض   الفرح، هو الجذل الجذل( )افرح لكن وسطه، سّكن وا 

ال لفظي  معنوي. هذا معنوي؟ وا 
ن  ".ذلك أشبه وما وقوًفا( و)قمت قعوًدا(، )جلست نحو: معنوي  فهو لفظه دون  فعله معنى وافق "وا 
 هذا، عنده يرد ال لفظه من عامل للمصدر يقدر والذي المذكور، الفعل المصدر في العامل بأن يقول من عند وهذا

ال المذكور الفعل هو المصدر في العامل أن على جرى  وهو المذكور، الفعل هو المصدر في العامل  هو ما وا 

ا، جلست لفظه، من فعل قدرنا إذا معنوي، ا قعدت أو قعود   لفظي ا. صار معنوي ا، صار ما وقوف ا ووقفت قمت أو ،قعود 
 .المكان" وظرف الزمان ظرف "باب
ا، عموم ا بينهما إن قلنا: المطلق؟ والمفعول المصدر بين الفرق  في تحرر الذي ما اآلن  وجهي؟ أو مطلق وخصوص 

ال وجهي نعم،  في يجتمعان أو ؟مصدر مطلق مفعول كل هل أو مطلق؟ مفعول مصدر كل هل يعني مطلق؟ وا 

 باضطراد، منصوب المطلق والمفعول والمجرور والمنصوب المرفوع منه المصدر إذ ا شيء؟ في ويفترقان شيءٍ 

 مصادر المجرور أو المرفوع المصدر لكن مطلق، مفعول المنصوب المصدر المنصوب، المصدر في يجتمعان

 ضربته أو الضرب، بعض أو الضرب، لك ضربته المطلق، المفعول عن ينوب ما المصدر مفاعيل، وليست

 بينهما أن المقصود المصادر، في تدخل وال المطلق المفعول في تدخل ال، مصادر؟ تجي إيش؟ هذه سوط ا، عشرين

ا ا عموم   وجهي ا. وخصوص 
 المكان". وظرف الزمان ظرف "باب
 في. بتقدير المنصوب الزمان اسم هو الزمان ظرف
 الظروف :تعريفها العلم أهل عند اآلنية ،يةاآلن تعريف في يقولون  ولذا ؛صلاأل في هذا الوعاء، هو الظرف

 حقيقته الوعاء، هو الشرعية حقيقته الوعاء، اللغوية حقيقته اإلناء الثالث، الحقائق فيه فقتت مما وهذا واألوعية،

 إلى الظرف وينقسم الوعاء، هو فالظرف الوعاء، وعرف ا وشرع ا لغة   ثالث،ال الحقائق فيه تجتمع الوعاء، هو العرفية

 الظرفية. على الدالة هي هذه (في)و فيه، المفعول ويسمى ،مكان وظرف زمان، ظرف :قسمين
 وغدوًة". والليلة اليوم نحو: )في( بتقدير المنصور الزمان اسم هو الزمان: "ظرف
 النصب، حكمه والليلة، اليوم ونح الزمن، على دل مما )في( معنى تضمن ما الزمان ظرف والليلة، اليوم نحو: بس،

ال مضطرد النصب؟ حكمه باضطراد اليوَم( )قدمت  لكن [المائدة سورة (2)]ِديَنُكْم{ َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  }اْلَيْومَ  مضطرد؟ غير وا 

  بظرف، ليس هذا مبارك، يومُ  الجمعة يومُ  وخبر، مبتدأ صار مبارك( يوم   الجمعة )يومُ  قلت: إذا
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 طالب:.......
 الفتح، على مبني لماذا؟ أمه(( ولدته كيوم رجع يفسق ولم يرفث فلم هلل حج ))من طيب، )في(. بتقدير خرج هو نعم

 أضيف صح؟ مبني، صدرها جملةٍ  إلى أضيف ألنه جره؟ من المانع إيش كيوِم؟ نقول ما بني؟ لماذا جر، محل في

  جر. محل في وهو الفتح، على فيبني مبني، صدرها جملةٍ  إلى

 بكرًة".و "وغدوة
 من محصور فاليوم محصورة، غير أو محصورة كانت سواء زمان، ظروف كلها هذه وعشية، وبكرة وغدوة وليلة اليوم

ا صمت قلت: فإذا الفجر، طلوع إلى الشمس غروب من والليل الشمس، غروب إلى الفجر طلوع من إيش؟  أو يوم 

 يضف؟ لم أو أضيف سواء وليلة؟ يوم عن نقول ماذا الجمعة، ليلةَ  اعتكفت أو ليلة   واعتكفت الجمعة، يومَ  صمت

ال منصوب   )في(. بتقدير ألنه الظرفية؛ على إيش؟ على منصوب منصوب؟ هو ما وا 
 )في(. بتقدير ألنه ظرف؛ هذا عرفة( عشية -وعال جل- الرب )ينزل
 وغًدا". وسحًرا "وبكرةً 
، سحر ا، بكرة ،  سحر ا. عشي ا، أصيال 

 "وغًدا".
 غير من سحر ا آتيك أو الجمعة، يوم سحر آتيك قلت: إذا ظرف ا؟ يكون  متى أطلق؟ أو بعينه يوم سحربال أريد إذا

ا يقع لم أو الجار، من سلم إذا هو ظرف، كالهما تحديد؟  يوم سحرُ  قلت: إذا منصوب، فإنه إليه، مسند أو مسند 

 )في(. درتق لم ألنك تختلف؛ فاضلة، عشية   عرفة يوم وعشيةُ  مبارك، سحر   الجمعة
 ومساًء". وصباًحا "وعتمةً 
 العشاء. وقت تكون؟ متى العتمة عتمة،

 وحيًنا". وأمًدا وأبًدا ومساءً  "وصباًحا
ا، ا وأبد  ا صباح  ا، وغدوة   وعشية   بكرة تقدم، مثلما ومساء   التأبيد وهذا [األحزاب سورة (41)]َأَبًدا{ ِفيَها }َخاِلِدينَ  مثاله: وأبد 

ال تمنوه أنهم معناه [البقرة سورة (81)]َأَبًدا{ َيَتَمنَّْوهُ  }َوَلن نهاية؟ ال ما إلى فيستمر رمينخ ال أنه معناه هل  تمنوه؟ ما وا 

ا: [الزخرف سورة (55)]َربَُّك{ َعَلْيَنا }ِلَيْقضِ   محددة، غير لكنها نهاية له نهاية، له واألمد تحديد، بدون  األبد أمد، وأمد 

ا يزور أال حلف فإذا ا، يزوره أال حلف أو ا،أبد   زيد  ا يزور أال حلف فإذا أمد  ا زيد  ذا زاره، إذا يحنث أبد   يزوره أال حلف وا 

ا  يزوره. ثم مدة أمد، ينتظر أمد 
 .طالب:......

ا؛ يتمنوه لن لكن خالدين، بمخرجين، منها هم ما خروج، في ما  المؤبد النفي تقتضي أنها يرى  من منهم )لن( ألن أبد 

ا، ابه تقترن  لم ولو  [الحتج سورة (52)]ُذَباًبا{ َيْخُلُقوا }َلن التأبيد بلفظ تقترن  لم ولو المؤبد للنفي أنها يقتضي من منهم أبد 
ا، احتمال في ما المستقبل؟ في ذباب يخلقون  أنهم احتمال فيه هذا  أجل من وأمثاله، الزمخشري  بهذا يقول لكن أبد 

 ابن ولذا القيامة؛ يوم لربهم المؤمنين رؤية الرؤية، ينفي وهو [األعراف سورة (162)]َتَراِني{ }َلن :-وعال جل- قوله

 يقول: مالك
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 امؤبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد   بلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن النفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي رأى ومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن
 

 فاعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواه انبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذ فقولتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته 
 

 أولى. باب من فبدونه َأَبًدا{ َيَتَمنَّْوهُ  }َوَلن التأبيد لفظ مع التأبيد تقتضي ال كانت فإذا
 أمام...". نحو: )في( بتقدير المنصوب المكان اسم هو المكان: فوظر  ذلك، أشبه وما ووقًتا "وحيًنا
 إنهما نقول: ال لماذا )في( بتقدير )في( بتقدير ينصبان الزمان وظرف المكان ظرف )في( بتقدير ينصب كالهما

 حذف اليوم، هذا في وأ اليوم، في تقديره: [المائدة سورة (2)]ِديَنُكْم{ َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  }اْلَيْومَ  الخافض؟ بنزع منصوبان

 فانتصب. المقدرة )في( هو الذي الخافض
 .طالب:......

 الحرف يحذف ثم بالحرف، يتعدى فعلٍ  من بد ال أو مشترط؟ هذا بفعل؟ مسبوق ا يكون  أن بد ال الخافض نزع نعم

 بدون  لألول ىيتعد والفعل فعل تقدم كالمك؟ على هذا؟ نقول إيش الليلة( )أزورك قلت: إذا بعده؟ الفعل فينتصب

يش بالحرف، وللثاني حرف،  ليختص األصل؛ هي التسمية هذه فالتزام العرب عند تسمية له كان إذا الباب الفرق؟ وا 

ذا الخاص، باسمه نوعٍ  كل  أولى، االصطالح وأهل العرب التزمته ما فالتزام بعض، إلى األبواب بعض ضم أمكن وا 

 لماذا االنقطاع، كلها يجمعها والمنقطع، والمعلق والمعضل المرسل ثالحدي علوم أنواع من عندنا اآلن األصل، وهو

 تصير أقسام أربعة هي ما وبدل منقطعة، كلها منقطع، والمعضل منقطع، نقول: المرسل منقطعة، كلها نقول: ال

ا وجهه، له أنه شك ال خاص باسمٍ  نوع كل االصطالح أهل تخصيص نقول: واحد؟ قسم  هل عندهم، حكمته له وأيض 
 سببه.
 ووراء". وقدام وخلف أمام "نحو:
 الست، كم؟ الجهات لها: يقال هذه وتحت، وفوق  وشمال، ويمين وخلف، أمام بمعنى ووراء، وقدام وخلف، أمام

 ست. الجهات في،  ما ست جهات
زاء ومع "وعند  ذلك". أشبه وما وثم   وهنا وتلقاء وحذاء وا 
 يسار العمود، يمين السقف، تحت الرف، فوق  الكتاب ضع الست، الجهات مكان، ظروف ظروف، كلها هذه

 تنصب مكان ظروف فهذه الجنوب، يقابل وَشمال اليمين، يقابل ِشمال َشمال؟ أو ِشمال الصف، شمال أو الصف،

، الست الجهات في نيته مع إليه المضاف حذف إذا لكن )في( بتقدير تنصب مكان ظروف )في( بتقدير  يكون  مثال 

 يكون  معناه ونوي  إليه المضاف حذف فإذا وبعد، قبل حكم حكمها يكون  الضم، على إيش؟ لىع البناء حكمها

 نية. غير من إضافة عن قطعت أو أضيفت إذا ما بخالف الضم، على تبنى وبعد، قبل حكم حكمها
 ..طالب:....

 الشرط. جواب [الشرح سورة (5)]َفانَصْب{ َفَرْغتَ  }َفِإَذا نعم،
 .طالب:......

 التفسير، راجعوا راجع فرغت؟ إذا تنصب المذكور؟ يفسرها محذوف بإذا العامل أو بإذا؟ العامل هي أنها يدتر  وين؟

 الشرح. وتجد القرآن إعراب وكتب باإلعراب، تعنى التي التفسير كتب راجعوا
  أعلم. وهللا
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 أجمعين. وصحبه آله وعلى محمد نبينا ورسوله عبده على وبارك وسلم هللا وصلى
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 شرح

 متن اآلجرومية
 

 معالي الشيخ الدكتور
  عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (7شرح متن اآلجرومية )
 م الخضيرالشيخ/ عبد الكري

 
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما 

 بعد:
أحيان ا أنا أطرح سؤال، وأقصد أنه ال يجاب عليه، أقصد أنه ال أجيب عليه أنا، وال يجيب عليه أحد من 

ا،  الحاضرين، وهذه طريقة، استعمل ذهنك وابحث، يعني ما يلزم أن يكون كل سؤال له جواب، ما يلزم أبد 
ا، شيء جاهز ما غير مركب جاهز، ما يصير، الطالب عليه كفل من  ن واإلخوة يبغو  كل شيء جاهز، أبد 

 التعلم.
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عشر: وهي المفعول به، والمصدر، وظرف الزمان وظرف "باب منصوبات األسماء: المنصوبات خمسة 
المكان، والحال، والتمييز، والمستثنى، واسم ال، والمنادى، والمفعول من أجله، والمفعول معه، وخبر كان 

 وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل".
من المرفوعات ألنها العمد، وما يتبع هذه المرفوعات  -رحمه هللا تعالى-ا فرغ المؤلف هذه هي المنصوبات، لم

مما هو مشترك بينها وبين غيرها أردف ذلك بالمنصوبات، المنصوبات منها ما يقوم مقام العمدة، هي في الجملة 
ا، تتم الجمل بدونها، لكن منها ما يقوم مقام العمد كنائب الفاع ل؛ ولذا وليت المنصوبات فضالت وليست عمد 

المرفوعات وقدمت على المجرورات؛ ألن العامل في المنصوبات أفعال غالب ا، والعامل في المجرورات حروف، 
فقدمت من هذه الحيثية، المنصوبات هل نستطيع أن نقول: المفتوحات بدل المنصوبات؟ لماذا؟ لماذا نقول؟ ألن 

وعالمة البناء ال يعتد بها؛ ألن البناء الفتح يدخل على المرفوع، النصب عالمة إعراب، والفتح عالمة بناء، 
ويدخل على المنصوب، ويدخل على المجرور، ما دام عالمة بناء، االسم المبني على الفتح قد يكون فاعل، وقد 

ال منصوبة؟ مبنية على الفتح مفتو  حة؛ ألنها يكون مفعوال ، وقد يكون مجرور ا، فإذا قلت: )ضربَت( التاء مفتوحة وا 
مبنية على الفتحة، ما تقول: منصوبة، المقصود أن المنصوبات هي التي تلي المرفوعات، والنصب يلي الرفع، 

على  -رحمه هللا تعالى-باعتبار أن المرفوعات هي العمد، والمنصوبات هي التي تليها في المرتبة، ذكر المؤلف 
، خمسة عشر، وفائدة ذكر الرقم لكي يطبق عليها سبيل اإلجمال أن المنصوبات خمسة عشر، ذكرها إجماال  

التفصيل، الرقم اإلجمالي خمسة عشر، ثم فصلها على سبيل اللف، ثم بعد ذلك النشر إجماال  رقم خمسة عشر، 
ثم عددها على سبيل اللف ثم نشرها بعد ذلك، هذا الرقم خمسة عشر، يعني لو قال: المنصوبات المفعول به 

أن انتهى، لكن ذكر الرقم يعين من يريد الحفظ، يعني لو قال: خمسة عشر ثم حفظت تقدر وكذا وكذا وكذا إلى 
تعدد، نقص واحد ال بد تراجع، يعني لو ما قال: خمسة عشر يمكن ما تراجع، يضيع عليك بعض األشياء وما 

ا للعدد اإلجمالي تراجع، هذه فائدة ذكر العدد اإلجمالي، يعين الحافظ فإذا حفظ وعدد ما حفظه إن كان مطابق  
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خمسة عشر، خمسة عشر بها ونعمت وعرف أنه ضبط حفظه، حفظه مضبوط، لكن إذا قلت أو زادت؟ عرف 
ا منها أو زاد منها ما ليس منها، فنأتي إلى ما ذكره على سبيل اللف،  أن حفظه فيه شيء، إما أن يكون نقص 

 خمسة عشر: 
لزمان، ظرف المكان، الحال، التمييز، المستثنى، اسم ال، المفعول به هذا األول، والثاني: المصدر، ظرف ا

 المنادى، المفعول ألجله، المفعول معه، خبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والتابع كم صارت؟ 
يش ترك؟ اآلن التفصيل  أربعة عشر، اآلن الذي يحفظ ويعدهن أربعة عشر ال بد أن يرجع إلى الكتاب يشوف وا 

وتعيينها هل يطابق العدد اإلجمالي؟ هل نقول: إننا نعد التوابع األربعة؟ يصير كم؟ تصير  بهذا العدد سردها
ن عددناها واحد، قلنا: التابع واحد صارت أربعة عشر.   سبعة عشر؟ تزيد لو عدينا التوابع األربعة، وا 

 طالب:.......
ذكرها هكذا؟ نعم، عّد منها  كيف؟ عدهن مضبوط، كم؟ أربعة عشر، يعني هل سقط منها شيء أو أن المؤلف

المنادى، المنادى في بعض أحواله محله النصب باستمرار، هو منصوب باستمرار، يعني محله النصب سواء 
 ) نصب لفظه فيما إذا كان مضاف ا أو بني على الضم في محل نصب، المقصود أنه من المنصوبات )يا رجال 

 خلة في هذا.منادى هذا، من صور المنادى، من صور المنادى دا
 طالب:......

ا ينقص العدد، إيه نبي نجمع  ظرف الزمان وظرف الزمان لو جعلهما واحد، هم مفرقين، نقول: لو جعلهما واحد 
نبي نضم علشان تصير التوابع أربعة بدال ما هي بواحد، ال بد أن نالئم، إما أن نقول: إن المؤلف ترك شيئ ا، 

ا، أو نحتاج إلى ضم بعض األقسام وبعض األنواع: ثم بعد ذلك نأتي إلى التوابع ونجعل  إما أن نقول: ترك واحد 
ا، إذ ا ال بد أن نقول: إنه  كل واحد واحد، لكن طريقته في المرفوعات جعل التوابع واحد، فليجعل التوابع هنا واحد 

 ترك واحد. 
 طالب:......

 كيف!؟ يترك واحد إذ ا ما يقول: خمسة عشر.
 طالب:......

ا، ال، ال ، هو لو أراد المنتهيين قال: خمسة عشر منها كذا وكذا عد خمس عشر، ما يعد أربعة عشر ويترك واحد 
 هو المصدر.
 طالب:......

 المنصوب على نزع الخافض، ياهلل غيره؟
 طالب:......

نهم مفعول ظن وأخواتها؟ على كل حال الشراح كل أدلى بدلوه، منهم من قال: المنصوب على نزع الخافض، وم
من قال: مفعول ظن، ترك مفعول ظن وأخواتها، وكأن مفعول ظن أقرب؛ ألن المنصوب على نزع الخافض 

 خالف األصل.
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 طالب:......
ال هو يشرح لك المبتدأ والخبر والعوامل المؤثرة في المبتدأ والخبر، كان وأخواتها، وأن وأخواتها، وظن وأخواتها، 

 نأتي إلى األمثلة، أو نترك األمثلة كل مثال في بابه؟ هذا عامل مؤثر في المبتدأ والخبر، 
 كل مثال في بابه. طالب:

ا،  كل مثال في بابه طيب، المقصود أننا عرفنا لماذا يذكرون العدد إجماال  يعني رقم خمسة عشر؟ هذا مفيد جد 
ا أو خم ))آية المنافق ثالث((يعني إذا قال:  ا، ال بد أن يكون لديك ثم تعدد، إذا جمعت الحديث وجدتها أربع  س 

عناية بهذا الرقم الذي جاء عن المعصوم، وما جاء عنه في أحاديث أخرى، بحيث إذا قارنت بين الرقم اإلجمالي 
والمفردات وحصل عندك إشكال، بين الرقم اإلجمالي وما تحته وعانيت من حيث الربط بين اإلجمالي والتفصيلي 

في هذا الحصر نظر، ال؛ ألنه  ))لم يتكلم في المهد إال ثالثة((مثلما قال: تضبط العدد بهذه الطريقة، وال يقال 
 ثبت أنه تكلم أكثر من ثالثة، ال، هو في أول األمر ما عنده خبر إال هذه الثالثة، ثم زيد على ذلك فيما بعد. 

 :  ، مائة إال واحد((اين اسم  ))إنا هلل تسعة  وتسعفالطالب يعنى بهذه األرقام، يطبق عليها التفصيل، لما يقوم مثال 

ويتركها بدون عدد يعني هذا عبث؟ هذا تضييع للمسلم؟ ال، هذا شحذ لهمة المسلم أن يتتبع هذه األسماء من 
مظانها، ويبحث عنها، ويحصيها كما جاء في الحديث ليثاب على ذلك، فأهل العلم سلكوا هذه الطريقة على 

ا تفصيال  ثم النشر، واآلن ذكرها إجماال  خمسة عشر وعددها أربعة سبيل الذكر اإلجمالي للرقم ثم اللف، ذكره
ا، وهو إما أن يكون منصوب ا )ظن( أو يكون المنصوب على نزع الخافض.  عشر وأسقط واحد 

، يعني فعل فاعل مفعول هذه جمل كثيرة  األول من هذه المنصوبات: المفعول به، المفعول به؛ ألنه أكثرها تداوال 
ا، الجمل ؛ ألن الفعل الذي هو  جد  ا ال سيما األفعال المتعدية، األفعال المتعدية فالمفعول به أكثرها تداوال  كثيرة جد 

، المادة الضرب الذي هو المصدر يتفرع منها الفعل: ضرب، يتفرع منها  أصل المادة المصدر الضرب مثال 
لثالثة مأخوذة من األصل، أصل الكلمة، الفاعل: الذي هو الضارب، يتفرع منها الثالث: المضروب، وكل هذه ا

أصل المادة الذي هو المصدر، قد يقول قائل: لماذا ال يقدم المصدر الذي هو أصل المادة؟ ليش ما قدمنا 
المصدر الذي هو المفعول المطلق؟ األصل أن يتقدم هذا؛ ألنه مفعول على اسمه مطلق غير مقيد بحرف ال 

ل معه، لكن ما هو باألصل أن يكون الشيء المطلق من جميع المتعلقات، مفعول به وال مفعول فيه، وال مفعو 
هو األصل؟ فنقول: أصل المادة الضرب، هذا المفعول المطلق، هذا هو المصدر، لماذا لم يبدأ به؟ بالنسبة 
للمفعول به، لكن لنعلم أن الكوفيين عندهم أصل المادة إيش؟ الفعل، بينما البصريين عندهم أصل المادة: 

 المصدر. 
المؤلف ابن آجروم هذا جاٍر على طريقة الكوفيين؛ ولذلك يعبر بالخفض ما يعبر بالجر، الذي هي طريقة 
الكوفيين، فإذا الحظنا هذه المقدمة وذكرناها في أول درس وثاني درس، نعم األصل أن يبدأ بالمصدر؛ ألنه 

: الكوفيون يجعلون األصل الفعل، والفعل يتطلب أصل المادة قبل المفعول به، لكن هو نظر إليها من ناحية أوال  
ال مو بظاهر؟ فلذلك قدم المفعول به،  فاعال ، ويتطلب من وقع عليه هذا الفعل الذي هو المفعول، ظاهر وا 
ا يكثر وقوعه، فالفعل المتعدي له فاعل وله كل فعل متعدٍّ له فاعل وله مفعول، الضرب له ضارب، وله  وأيض 
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ا مضروب، ال ب يش أيض  د أن يقع الضرب على شيء، تقول: )ضرب زيد( إيش من ضرب؟ ضرب زيد وا 
 ضرب؟ مسألة علة الكسر مع االنكسار غير، كيف؟

 طالب:......
كيف؟ هم عندهم الكسر ال بد له من كاسر، ما يمكن تأتي له مادة منكسرة، ال بد لها من كاسر، يمكن تنكسر 

، ُضرب، بنفسها؟! الكسر مع االنكسار مع الكاسر مع .... ال بد، يعني لو جاء شخص، شخص مضروب مثال 
طفل مضروب، يبكي، مضروب، جاء إلى أبيه يبكي يريد أن ينصره، هل يمكن أن يقول له أبوه: ما في أحد 
ضربك؟ يمكن أن يصدر فعل من غير فاعل؟ ولذلك هذا العالم المخلوق ال بد له من خالق، يعني لو جاء 

ربُت؟ يقول له أبوه: ما ضربك أحد؟ ما هو صحيح، هذا العالم الذي خلق ال بد له من شخص يبكي يقول: أنا ُض 
 خالق.

ما مضمر.  وعلى كل حال يهمنا من المسألة اآلن المفعول به، وهو إما ظاهر وا 
 "باب المفعول به: وهو االسم المنصوب الذي يقع به الفعل".

ال عليه؟ إيش عندكم؟ إيش عندك؟ اآلن الموجود في الكتاب إيش؟  االسم المنصوب الذي يقع به، يقع به وا 
 عندك عليه؟ 

 .......طالب:
ال، ال، به، به، عليه أقول: تصرفات الطابعين ما علينا منها، لكن الكتاب به، ما علينا من محي الدين وال غيره، 

وهذا يحتاج إلى تأويل، تصرفات الطابعين ما لنا بها  ما علينا من الذين تصرفوا، الكتاب به، الذي يقع به،
ن قلت: به ماشية، هو يلزم )على( إيش معناها إيش؟  دعوة، وبالفعل المفعول الذي يقع عليه فعل الفاعل، وا 
أليس األصل في )على( االستعالء، يعني وقع عليه من فوق أو به؟ واحد، يعني ليست )عليه( بأولى من )به(، 

من )عليه( فكوننا نصحح على ما درج عندنا ما يصير، نتصرف في كتب الناس؟ فالذي في  أو )به( أولى
الكتاب )به(، ويقول المؤلف: هو االسم المنصوب، دعنا على كلمة كلمة، االسم المنصوب، النصب إيش؟ هل 

ال مردود؟ مرار ا  مّر بنا هذا، هو من حد المفعول أو حكمه؟ هو حكمه، وهل إدخال الحكم في الحد مقبول وا 
 مردود؛ ألن الحكم فرع عن التصور، اآلن ما بعد تصورناه علشان نحكم عليه. 

 طالب:.......
بعد التصور، كيف تتصور؟ ما تصورت شيئ ا من أجل تحكم عليه، االسم المنصوب يعني حكمنا عليه، فهذا 

ذا وحكمه النصب، المبتدأ كذا وحكمه حكم، والحكم بعد التصور ال بد أن يكون بعد نهاية التعريف، المفعول به ك
ن كان األصل عند المناطقة أنه ال يذكر الحكم في الحد.  الرفع، لكنهم جروا على هذا، وا 

 وعنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدهم متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن ج ملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتردودِ 
 

 أن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدخل األحكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي الحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدودِ  
 

التصور، ابن وكالمهم صحيح، ألن الحكم فرع عن التصور والتصور ال يكون إال بعد نهاية الحد الذي به يقع 
 يقول: -رحمه هللا تعالى-مالك 

............................................... 
 

 وكونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته أصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال  لهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذين انتختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب 
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 يعني المصدر، على طريقة البصريين.
 طالب:......

ال، ال، البصريون مصدر، وكونه أصال  لهذين، الذي هو أصل لهذين الذي هو الفعل المشتق، المصدر كونه 
ن شئت فقل عليه فعل الفاعل، يعني  أصال  لهذين انتخب، يعني رّجح، االسم المنصوب الذي يقع به، وا 
ن شئت فقل: وقع بعمر،  الضرب، )ضرب زيد عمر ا( فعل الفاعل الذي هو الضرب وقع من زيد على عمرو، وا 

 سماوات: مفعول إيش؟ ومر بنا مثال سابق ا )خلق هللا السماوات( خلق: فعل، ولفظ الجاللة: فاعل، وال
 طالب:......

 إجماع ا؟
 طالب:......

ا ما في خالف؟  مفعول به، وغيره؟ أنه مفعول مطلق، قوال  واحد 
 طالب:......

نعم، اآلن الخلق وقع على السماوات أو بالسماوات؛ ألن األصل أن الفعل يقع على موجود ليكون مفعوال  به، هذا 
ر مفعوال  به أو مفعوال  مطلق؟ على كل حال مثلما قال اإلخوة مسألة ما هو موجود، معدوم؟ إيش صار؟ صا

 خالفية، وابن هشام في مغني اللبيب انتصر لكونه مفعوال  مطلق ا ال مفعوال  به، ومعه أئمة من أئمة النحو.
 طالب:......

ل المفعول صيغة مفعول، في فعل وفاعل صح مفعول، لكن عليه أو به؟ هو أنت إذا أردت أن تورد أو تجعل بد
اسم المفعول مشى، السماوات مخلوقة، إذ ا صيغتها صيغة مفعول، تقول: السماوات مخلوقة إذ ا مفعولة لكن إذا 
ال ما هو موجود؟ موجود، خلق هللا السماوات،  نظرت إلى )ضرب زيد عمرو( عمرو هذا موجود وقت الضرب وا 

ودة، كيف تصير مفعول؟ كيف وقع عليها فعل السماوات موجودة وقت الخلق أو غير موجودة؟ غير موج
 الفاعل؟ 

؟ خالف، هل هي  : المصدر، معقوال  ، عقل: الفعل الماضي ويعقل: المضارع، وعقال  عقل يعقل عقال  ومعقوال 
 مصدر أو اسم مفعول؟ قيل: مصدر، وهذا القول األول في المسألة أنها المصدر، مثل العقل.

 طالب:......
إذا قلت: هذه كتب المنقول وهذه كتب المعقول، أال يعني أن هذه كتب النقل وهذه كتب  ها، وشو؟ كيف؟ يعني

ا، يقول: هذا اسم مفعول وانتهى اإلشكال؛  العقل؟ إذ ا مصادر مثلها، سيبويه ينكر أن يكون مثل هذا مصدر أبد 
 ى.ألن زنته زنة اسم المفعول، بس إحنا ما نجزم بما درجنا عليه ونترك األقوال األخر 

 طالب:......
شلون تصلح؟ طيب، يا أخي القواعد منها الكلية ومنها األغلبية، القواعد منها الكلية إذا لم يحفظ ما يخالفها فهي 

 كلية، إذا حفظ ما يخالفها فهي قاعدة أغلبية، والعلوم كلها فيها قواعد كلية وفيه قواعد أغلبية.
 طالب:......
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 أي مسألة؟ نحن كم مسألة؟
 ...طالب:...

عند من يقول: مفعول به باعتبار أن السماوات مخلوقة، والمخلوقة زنته زنة اسم المفعول وانتهى اإلشكال، والذي 
يقول: ال، مصدر، مفعول مطلق، يقول: إنها ما كانت موجودة ليقع عليها الفعل، ما كانت موجودة ليقع عليها 

ال   للمنتهيين...فعل الفاعل، وهللا ما أدري إحنا نشرح للمبتدئين وا 
 طالب:......

واضح؟ من حيث المعنى نعم، لكن هم عندهم الوزن له اعتباره، فمثال  عندهم إذا قلت لفظ الجاللة: هللا، مشتق 
ال جامد؟ األكثر على أنه مشتق، ومنهم من يقول: جامد لماذا؟ ألنه أصل المشتق مأخوذ من مصدر هل في  وا 

 ا في، لكن زنته زنة المشتق فهو من المشتقات بهذا االعتبار.يؤخذ منه؟ م -جل وعال-مصدر قبل هللا 
 "نحو ضربت زيًدا وركبت الفرس".

ا، إعرابها؟  ا، وركبت الفرس، ضربت زيد   ضربت زيد 
ا: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة.   ضربت: فعل وفاعل، وزيد 

 ركبُت الفرس، إعرابها؟
 طالب:......

 لماذا جاء بهذين المثالين؟ طيب، مفعول به الفرس منصوب، 
 طالب:......

 هو للمفعول به الظاهر، ليش ما يكفي واحد؟ جاء بمثالين ما استوعب كل الظواهر وال اقتصر على واحد.
 طالب: لما يعقل ولما ال يعقل.

ا؟ انظروا الفوارق، المعرف بت)أل( والعلم، المنون وغير المنون، تج د فروق ا من لما يعقل ولما ال يعقل. طيب وأيض 
 كل األبواب يمكن تجي هنا.

 "وهو قسمان: ظاهر ومضمر".
 ظاهر ومضمر، فالظاهر الفاء الفصيحة.

 "فالظاهر ما تقدم ذكره".
ا، وركبت الفرس.  ما تقدم ذكره، يعني بالمثال، ما تقدم ذكره بالمثال، ضربت زيد 

 "والمضمر قسمان: متصل ومنفصل".
 تصل.المضمر قسمان: متصل ومنفصل، الم

 "فالمتصل اثنا عشر".
ال يتقدم على عامله المتصل، وال يقع بعد )إال( في حال االختيار، هذا الضابط، المنفصل يتقدم على عامله 

ال المنفصل؟ يمكن يتقدم على عامله ويقع بعد إال؟  ويقع بعد )إال(، طيب المستتر من قبيل المتصل وا 
 طالب:......
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 تصل والمنفصل.ها، بالحد، يعني على تعريف الم
 طالب:......

كيف منفصل؟ المستتر أنا أريد المستتر، هل ينطبق عليه تعريف المتصل أو المنفصل؟ الكالم في المستتر، 
 الضمير المستتر، تقدر تقدمه على عامله؟ تقدر تضعه بعد إال؟ 

 طالب:......
 وقت استتاره؟ال، صار ضمير ا بارز ا ما صار مستتر ا، إذا أبرزته صار بارز ا، لكن 

 طالب:......
أيوه، إحنا عندنا ضوابط، فرق بين المنفصل وبين المتصل، يتقدم على عامله إذ ا هو منفصل، ما يتقدم إذ ا هو 
متصل، هذا الضابط عندهم؛ ولذلك إذا عطفت على الضمير المتصل، ضمير الرفع المتصل، إذا عطفت عليه، 

ال ما تفصل؟ تفصل؛ ألن ال بد أن تفصل بالضمير المنفصل، إذا عطف ت على الضمير المستتر تفصل وا 
 المستتر في حكم المتصل عندهم.

 "فالمتصل اثنا عشر".
اثنا عشر؛ ألن عندك الضمائر، المتكلم والمخاطب والغائب، ثالثة، متكلم ومخاطب وغائب، وعرفنا سبب 

؛ ولذلك ال يتقدم على عامله وال يقع بعد تقديمهم للمتكلم ثم المخاطب ثم الغائب، هذا مر بنا فيما سبق، المتصل
ا بنفسه، أو يكون معه  )إال( وال يعطف عليه إذا كان مرفوع ا إال بفاصل، فضمير المتكلم إما أن يكون منفرد 
غيره، والمتكلم له خمس حاالت، المفرد، المفردة، المثنى، جمع اإلناث، جمع الذكور، ومثله عندنا اآلن اثنا 

 للمتكلم، وخمسة للمخاطب، وخمسة للغائب، وقل مثل هذا في المنفصل.عشر، عندنا اثنان 
"نحو قولك: ضربني وضربنا وضربَك وضربِك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم 

 وضربهن".
مرار ا  اثنا عشر، ضربني المتكلم وحده، ضربنا المتكلم معه غيره أو المعظم نفسه أو من يريد تأكيد الفعل، عرفنا

تقدم بنا مرار ا أن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، ونقلنا هذا من صحيح البخاري في تفسير سورة )إنا 
أنزلناه( من الصحيح، ضربني وضربنا، هذا للمتكلم، ضربك المخاطب المذكر المفرد، ضربِك المخاطبة المؤنثة 

ر والمؤنث، ضربكم: للمخاطب، لجمع المخاطبين، المفردة، ضربكما: للمخاطب المثنى مطلق ا، يعني للمذك
 وضربكن لجمع المخاطبات، هذه ضمائر.

ا، إذ ا مجموع  وقل مثل هذا في ضمائر الغيبة، ضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، خمسة أيض 
 الضمائر المتصلة؟ كم؟ اثنا عشر، طيب اللي بعدها.

 "والمنفصل اثنا عشر".
 كذلك مثله.

ياك"."نحو قولك: إي يانا وا   اي وا 
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يانا ضرب، فالمنفصل يتقدم على عامله، والمتصل؟ ال يجوز أن يتقدم على عامله، هذا المتكلم  إياي ضرب، وا 
بمفرده والمتكلم معه غيره، و)إياك ضرب(، و)إياِك ضرب(، و)إياكما ضرب(، و)إياكم ضرب(، و)إياهن 

 ضرب(، على ما تقدم.
ي ياكما وا  ياِك وا  ياك وا  يانا وا  ياهن"."وا  ياهم وا  ياهما وا  ياها وا  ياه وا  ياكن وا   اكم وا 

 اثنا عشر.
 طالب:......

نعم، إيه قد يتقدم إيش المانع؟ إال إذا خشي اللبس، ما تقول: ضرب موسى عيسى، ضرب موسى عيسى يمكن؟ 
يجوز تأخير لكن ما تدري أيهما الفاعل من المفعول، إذ ا ال بد أن يكون المتقدم هو الفاعل، فإذا خشي اللبس ال 

الفاعل، إذا أشتمل الفاعل على ضميٍر يعود إلى المفعول وجب تقديم المفعول؛ لئال يعود الضمير على متأخر 
لفظ ا ورتبة، لكن إذا وجد قرينة تدل على المراد، إذا قلت: )أرضعت الصغرى الكبرى( هل يمكن أن تقول: إن 

لمفعول هنا؛ ألن هنا قرينة، )أكل موسى الكمثرى( يمكن الصغرى هي الفاعل، ما يمكن؟ يجوز أن تقدم الفاعل وا
أن يكون موسى هو المأكول؟ إذا وجد قرينة تدل على المراد ال بأس، إذا انتفى اللبس ال بأس، أما إذا وجد 

 اللبس فال بد أن يتقدم الفاعل على المفعول.
 طالب:......

ذا قلت: )أكل طعاَمكم األبراُر( هذا دعاء لهم أن ال يأكل نعم، إيه، إذا قلت: )أكل طعاُمكم األبراَر( هذه تزكية،  وا 
 طعامهم إال تقي.

 طالب:......
 نعم، العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع.

 طالب:......
ال ما في إشكال؟  في تفسير سورة )إنا أنزلناه( من كتاب التفسير من صحيح البخاري، في إشكال في الدرس وا 

ال ما في؟درس النحو فيه إشكال وا    ال يحتاج سؤال وا 
 طالب:......

)أكلت خبز ا( التمييز بيجي على كل حال المفعول به واضح، لكن قل: كيف تفرق بين المفعول به وبين المفعول 
 مزيد بحث في باب المصدر. -إن شاء هللا-المطلق مثل خلق هللا السماوات؟ وسيأتي 

 طالب:......
في إشكال؛ ألن الطعام أكلهم حار، تركيب عرفي هذا، هذا تركيب عرفي، وشلون؟ من حيث التركيب اللغوي ما 

 لكن إذا قال: أكلهم حار، ال بأس.
 وهللا أعلم. 

 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 معالي الشيخ الدكتور
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 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (8شرح متن اآلجرومية )
 م الخضيرالشيخ/ عبد الكري

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما 
 بعد:

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
 هو االسم المنصوب المفسر لما انبهم من الهيئات نحو: جاء...." "باب الحال: الحال

الحال هو االسم، الحال أصله واوي؛ ألنه يجمع على أحوال، ويصغ ر على حويلة، والتصغير والجمع يردان 
 الكلمة إلى أصلها، فأصل الكلمة من ينطقها؟ من ينطق حال قبل أن يدخل عليها التغيير؟

و وانفتح ما قبلها فقلبت ألف وصارت حاال ، ما زلنا في لفظ حال هذا العنوان اآلن: نعم، نقول: تحركت الوا
الحال، يقول: أصله واوي، تحركت الواو وانفتح ما قبلها، المال يجمع على أموال، مثله، هم يقولون: أصله واوي؛ 

 ألن الجمع يرده إلى أصله، جمعه أحوال، فاأللف هذه أصلها واو.
 طالب:........

 ، تحركت الواو، ما عندنا مدرس تجويد يعرف لنا اإلشمام ويعرف لنا.....؟ال
 المقصود أنه واوي، فيه أحد من العربية يصرفه لنا؟ 

 طالب:........
ال حِول ما عدلت، لوال أن في النطق بها صعوبة ما حولت،  ال بد، لوال تحركها لنطقت بخفة، لو صارت حَول وا 

 بقيت على أصلها.
السم، الحال اسم، مثلما قال: )جاء زيد راكب ا( راكب ا: اسم فاعل، "هو االسم" يخرج بذلك الفعل يقول: هو ا

 يقول؟ -صلى هللا عليه وسلم-والحرف، من يعرب سمعت رسول هللا 
 طالب:.......
 كلها، كلها.

 .طالب:......
 أيوه، طيب، الجملة حال، كيف يكون هو االسم ويقول: حال؟ 

 .طالب:......
ذا كانت جملة الحال مبدوءة قائ ، ال بد من تأويله باسم مفرد، ألنه يرد على قوله: "هو االسم" هذا الفعل، وا  ال 

بمضارع مثبت فهي ال تحتاج إلى واو، ما تحتاج إلى واو، ما في شيء اسمه واو الحال؟ في شيء اسمه واو 
 الحال؟ 
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 .طالب:......
انت حال تحتاج إلى رابط، وين الواو؟ واو الحال ما في؟ ما يحتاج؟ فيه، وين واو الحال في يقول؟ الجملة إذا ك

 ويقول؟"  -صلى هللا عليه وسلم-هل تقول: "سمعت رسول هللا 
   حتتتتتتتتوت ضتتتتتتتتمير ا ومتتتتتتتتن التتتتتتتتواو خلتتتتتتتتت    وذات بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدٍء بمضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارٍع ثبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ا ويضحك، ال بد من تقديم مبتدأ، يعني: وهو يضحك.  لكن لو وجد واو، ويقول: رأيت زيد 
   لتتتتتتتتتتتتتته المضتتتتتتتتتتتتتتارع اجعلتتتتتتتتتتتتتتن مستتتتتتتتتتتتتتندا    ٍو بعتتتتتتتتتتتتتتتتتتدها انتتتتتتتتتتتتتتتتتتِو مبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدأوذات وا

 فال بد من تقدير مسند، لتكون الواو داخلة على جملة اسمية.
 .طالب:......

الضمير من أعرف المعارف، من األسماء، إيه الضمير اسم، لكن هنا: الجملة كلها حال، وهو يضحك يؤول 
ا.   ضاحك 

ل الحكم في الحد منتقد، اسم منصوب، الحال منصوب إذا كان الحال هو االسم المنصوب، تقدم مرار ا أن إدخا
ا غير مؤول، أما المؤول فهو في محل نصب، االسم المنصوب المبّين المفّسر الموّضح لهيئة أو لحال  صريح 

ع أن الفاعل أو المفعول، والمبتدأ والخبر على خالٍف فيهما، المبّين لما انبهم، يعني صار مبهم ا أو منبهم ا، م
ال ما هي ماشية؟ على كل حال الحال  انبهم ليست قياسية، لو قال: استبهم أو للمبهم، أما لما انبهم هذه ماشية وا 
ال إيش؟ من الهيئات، يختلف هذا عن التمييز بهذا،  اسم منصوب يبّين حال وهيئة الذات لما انبهم من الذوات وا 

اكب ا( فراكب ا: حال؛ ألنه يبّين الهيئة التي جاء عليها زيد، يعني يبّين ما انبهم من الهيئات، إذا قلت: )جاء زيد ر 
)جاء زيد( جملة مفيدة، لكن السامع قد يتطلع إلى هيئته حال مجيئه، فتقول: )جاء زيد راكب ا( وصاحبه اآلن 

ا: اسم منصوب يبين هيئة المف ا( رأيت: فعل وفاعل، وعمر ا: مفعول، وضاحك  عول، الفاعل، )رأيت عمر ا ضاحك 
ا: حال من إيش؟ من زيد  ا( مررت: فعل وفاعل، وبزيد: جار ومجرور متعلق بمررت، وجالس  )مررت بزيٍد جالس 
المجرور، فيأتي من الفاعل والمفعول والمجرور، وفي كل هذه األمثلة معرفة، الصاحب معرفة، والحال نكرة، 

ذا جاء الصاحب معرفة، صاحبه معرفة، والحال نكرة، فهل يجيء الحال معر  فة؟ وهل يجيء صاحبه نكرة؟ وا 
 الحال من المجرور بالحرف هل يجيء الحال من المجرور باإلضافة أو ال؟

 .طالب:......
: ال يجوز مجيء الحال معرفة، فإذا جاء ُأول بنكرة. ا )فأرسلها العراك( أوال   نعم، أي: منفرد 

تتتتتتتتتتا فاعتقتتتتتتتتتتد    تنكيتتتتتتتتتتتتتتره معن تتتتتتتتتتتتتتا كوحتتتتتتتتتتتتتتدك اجتهتتتتتتتتتتتتتتد    والحتتتتتتتتتتال إن ُعتتتتتتتتتترف لفظ 
 )كوحدك اجتهد( يعني اجتهد وحدك، إذا قيل: )أتموا الصف األول فاألول( حال، لكن ال بد من تأويله بمرتبين.

ال معرفة؟ يعني الذي  هذا بالنسبة للحال ال يجيء إال نكرة، فإذا جاء معرفة  أول بالنكرة، صاحب الحال نكرة وا 
ال ما يأتي؟ يعني إذا عرفنا النكرة فرد مشاع، النكرة رجل، رجل فرد من جزء من  يأتي من الصاحب النكرة وا 

شيء مشاع، هل هذا الجزء من الشيء المشاع بحاجة إلى بيان ذاته أو إلى بيان هيئته؟ بيان ذاته أولى من 
بيان هيئته؛ ولذلك هو بحاجة إلى وصف أكثر من حاجته إلى حال؛ ولذلك يقولون: الجمل بعد المعارف إيش؟ 
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ات صفات، يجوز عند الكوفيين أن يأتي الحال من الصاحب النكرة، لكن ال بد من تخصيص، أحوال، وبعد النكر 
ا طلُل( صاحب الحال إيش؟ من هو؟ طلل والموحش هو الحال، وسوغ  يعني تقليل من هذا الشيوع )ِلَميَة موحش 

نه قدم عليها إيش؟ مجيء الحال من الصاحب النكرة ولذلك جاز االبتداء به، جاز االبتداء بالنكرة لماذا؟ أل
 الخبر، جاز االبتداء بت)طلل( لتقدم الخبر؛ ولذلك يلزم هنا تقدم الخبر، ال بد أن يتقدم الخبر.

   ملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزم  فيتتتتتتتتتتتتتتتتتتته تقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدم الخبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر    ونحتتتتتتتتتو عنتتتتتتتتتدي درهتتتتتتتتتم  ولتتتتتتتتتي وطتتتتتتتتتر 
اعل، ومن فإذا جاز االبتداء به، بهذا المسوغ جاز بيان هيئته بالحال، عرفنا أن الحال يأتي من المرفوع من الف

 المنصوب المفعول، مجيئه من المبتدأ محل خالف، لماذا؟
 .طالب:......

نعم، ما هو نكرة، اآلن خله مبتدأ معرفة )زيد( يجوز مجيء الحال من المبتدأ أو الخبر؟ اآلن أجزناه والمبتدأ 
ا( من أهل العلم من يمنع نكرة لوجود المسوغ، فكيف ال نجيزه إذا كان المبتدأ معرفة؟ )زيد كاتب ا أفضل منه خطيب  

مجيء الحال من المبتدأ لماذا؟ ألن العامل في المبتدأ معنوي ضعيف، يعني عمله في المبتدأ فيه ضعف، فكيف 
ا طلل( وهو  يعمل بما هو من لواحق وتوابع المبتدأ؟ على كل حال هو جائز، فإذا أجزناه في مثل: )ِلَمية موحش 

لى، ال سيما إذا جاءت معه أفعل التفضيل، )زيد خطيب ا أفضل منه شاعر ا( نكرة فجوازه من المعرفة من باب أو 
، إذا جاز الحال من المجرور بالحرف، فهل يجوز مجيء الحال من المجرور باإلضافة؟   مثال 

 .طالب:......
 يقول: نعم، مثال: )رأيت ضوء الشمس ساطعة ( أال يكون الساطع هو الضوء؟ أنت قلت: طالعة ! بدل ساطعة  
الذي هو للضوء، يعني حال من المضاف ما هو من المضاف إليه، نحن نريد من المضاف إليه، نقول: طالعة ، 

ال ما يجوز؟  )رأيت ضوء الشمس طالعة ( يجوز وا 
 .طالب:......

 طالعة  إيه يجوز حال من المضاف إليه، ما في إشكال؟ ما في أدنى إشكال؟
 .طالب:......

 بيان هيئة الشمس، حال كونها طالعة.هو الحال من الشمس، حال 
 .طالب:......

 نعم، ما في إشكال؟ يعني ما في إشكال مجيء الحال من المضاف إليه؟
 . طالب:......

 نعم، يعني ما في إشكال؟ )وال تجز حاال  من المضاف له..( هذا األصل، )إال( استثناء ثالث صور:
 وال تجتتتتتتتز حتتتتتتتاال  متتتتتتتن المضتتتتتتتاف لتتتتتتته

 ضتتتتتتتتتتتتتتتتيفاأو كتتتتتتتتتتتتتتتان جتتتتتتتتتتتتتتتزء مالتتتتتتتتتتتتتتته أ
 

 إال إذا اقتضتتتتتتتتتتتى المضتتتتتتتتتتتاف عملتتتتتتتتتتتته 
 أو مثتتتتتتتتتتتتتتتتتل جزئتتتتتتتتتتتتتتتتته فتتتتتتتتتتتتتتتتتال تحيفتتتتتتتتتتتتتتتتتا

 

نأتي إلى المثال الذي ذكره األخ )رأيت ضوء الشمس طالعة ( اآلن هل يعمل الضوء في الشمس؟ ال يقتضي 
العمل، هل )ضوء( جزء من الشمس؟ جزء أو مثل الجزء؟ يعني ينفصل منها؟ جزء منها؟ بمعنى أنه إذا ذهب 
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ال [ ( سورة النحل332)] }اتَِّبْع ِملََّة ِإْبَراِهيَم َحِنيًفا{ل الجزء، مثل: نقصت؟ إذ ا مث الملة كالجزء من إبراهيم، واضح وا 
 ال؟ هذا مثال للجزء )حنيف ا( من إبراهيم، وهو مضاف إليه؛ ألن المضاف مثل الجزء من المضاف إليه.

 . طالب:......
دا ذلك فال، )حنيف ا( هذا مثال للجزء، نريد مثاال  للجزء، )قطعت نعم، كيف؟ إيه في ثالث مسائل فقط، أما ما ع

هذا مثال إليش؟ )قطعت يد زيد قائم ا( اليد [ ( سورة يونس4)] }ِإَلْيِه َمْرِجُعُكْم َجِميًعا{يد زيٍد قائم ا( يد زيد جزء منه، 
ا( حا[ ( سورة يونس4)] }ِإَلْيِه َمْرِجُعُكْم َجِميًعا{جزء من زيد،  ل من وين؟ من الضمير الكاف، من المضاف )جميع 

ا أال  إليه، ومجيئه؛ ألن المضاف يقتضي العمل في المضاف إليه، المرجع والرجوع، لو قيل: إليه رجوعكم جميع 
 يكون الكاف معمولة للمصدر؟ إذ ا تقتضي العمل، ومثله المرجع.

 "نحو جاء زيد راكًبا"
 )جاء زيد راكب ا( من يعرب؟

 . طالب:......
يش فيه؟ فاعل؟ صحيح، راكب ا: حال، طيب الحال عرفنا أنه إذا جاء معرفة ال بد من تأويله، لكن إذا جاء  زيد وا 
ا  ا؟ األصل أن الحال مشتق، األصل فيه أنه مشتق، ونعت الحال ال بد أن يكون مشتق ا، لكن إذا جاء جامد  جامد 

ا رجال   (())فتمثل لي الملك رجال  مثال    .يؤول بإيش؟ مشبه 
 "وركبت الفرس مسرًجا".

ا: حال من إيش؟ من الفرس الذي هو إيش؟ المفعول. ا( مسرج   )ركبت الفرس مسرج 
 "ولقيت عبد هللا ماشًيا".

ا حال من المفعول.  )لقيت عبد هللا ماشي ا( أيض 
 "وما أشبه ذلك".

ويمكن أن يكون المفعول، إذا  )لقيت عبد هللا راكب ا( الحال ِمن َمن؟ من صاحب الحال؟ يمكن أن يكون الفاعل،
ا منحدر ا(  ا مصعد  ا منحدر ا( أنت في السلم وواحد طالع وواحد نازل، أيهم؟ )لقيت زيد  ا مصعد  قلت: )لقيت زيد 

ا منحدر ا( أيهما الذي طالع؟ ا مصعد   أيهما الذي طالع وأيهما الذي نازل؟ )لقيت زيد 
ا( هو الذي مصعد، ومنحدر ا الم ا مصعد  تكلم الذي هو الفاعل، نعم القاعدة يقولون: أول الحالين لثاني )لقيت زيد 

االسمين، وثاني الحالين ألول االسمين، أول الحالين لثاني االسمين، وثاني الحالين ألول االسمين، وال يكون 
ا. الحال إال نكرة، لكن إذا عرف ال بد من اعتقاد تنكيره، ال بد من تأويله بنكرة، )اجتهد وحدك( أي اجتهد  منفرد 

 "وال يكون إال بعد تمام الكالم".
ا طلل( طلل إعرابها  "وال يكون إال بعد تمام الكالم" كيف ما يكون إال بعد تمام الكالم؟ مو قلنا: )لمية موحش 
ا يكفي؟ اآلن رأس مال الجملة المبتدأ ما بعد جاء، عمدة العمد في هذه  إيش؟ مبتدأ مؤخر، تم الكالم؟ لمية موحش 

ن تأخر لفظ ا فهو متقدم حكم ا.الجملة  ا( يعني هذا األصل، يعني وا   المبتدأ، )طلل لمية موحش 
 "وال يكون صاحبها إال معرفة".
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 وال يكون إال معرفة، وعرفنا الخالف في مجيء الحال من الصاحب النكرة، واألمثلة على ذلك.
 "باب التمييز، التمييز: هو االسم المنصوب".

بيين؛ ألن المتقدمين قد يعبرون عنه بالتفسير، إعرابها تفسير، هذا يوجد في تفسير الطبري، التمييز والتفسير والت
 ويوجد في كتاب سيبويه، ويوجد في كتب المتقدمين، فنعرف هذا، تفسير وتبيين.

 "التمييز: هو االسم المنصوب المفسر لما انبهم من الذوات".
ا( انبهم زيد، لكنا بّينا  مثل الحال إال أن الحال لما انبهم من الهيئات، وهذا لما انبهم من الذوات، )طاب زيد نفس 

 أن نفسه قد طابت، )تفقأ بكر شحم ا( انبهم بكر فميزناه عن غيره بالتمييز.
 . طالب:......

 امتأل أو تشقق، إذا زاد بعد ينفقع.
 . طالب:......

يش هو؟ نعم، اسأل ربك العافية.  ها، وا 
 ا"."نحو قولك: تصبب زيد عرقً 

)تصبب زيد عرق ا( وهذا تمييز يقولون هو محول من إيش؟ من الفاعل األصل: )تصبب عرق زيد( فلما أضيف 
 التصبب إلى زيد، وهذه الذات احتاجت إلى ما يميزها فجيء بالتمييز فتميز. 

 . طالب:......
ة، )إال إذا اقتضى المضاف )حاال  من المضاف له..( األلفية يا أخي، سبحان هللا أحد يطلب النحو بدون ألفي

 عمله(.
   أو مثلتتتتتتتتتتتتتتتته جزئتتتتتتتتتتتتتتتته فتتتتتتتتتتتتتتتتال تحيفتتتتتتتتتتتتتتتتا    أو كتتتتتتتتتتتان جتتتتتتتتتتتتزء متتتتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتتتته أضتتتتتتتتتتتتيفا

 راجع األلفية.
 يقول: كيف درس للمبتدئين وتطالبنا بالشواهد من األلفية؟

األصل أنه درس للمبتدئين، لكن لو ما كان عندي إال ست سنوات، سبع سنوات، عشر سنوات، طالب في 
 للمبتدئين، لكن أقلهم طالب جامعي إيش يصير؟االبتدائي قلنا: 
 . طالب:......

المتن ال عبرة به، المتن أصله للمبتدئين صحيح، أصله للمبتدئين، لكن كبار، كل اللي قدامي اآلن كلهم ما شاء 
 هللا مر عليهم النحو في مراحل متعددة.

 . طالب:......
ن لم يحفظوا يستوعبون، الكالم على اال ن لم يكن أحدهم حافظ ا لكن ما إيه، لكن وا  ستيعاب، ومثل هذا الكالم وا 

في شك أن هذا يحفز الهمم، يعني يسمع الكالم ويروق له مثل هذا الكالم، ويضبط العلم بهذا الكالم، يحفظه، 
ال ال؟ هذا حافز ألن  لكن لو اقتصرنا على اآلجرومية وحول اآلجرومية ما في أحد تطاول على األلفية، صح وا 

 األلفية. تحفظ
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 . طالب:......
 نعم، كيف؟ 
 . طالب:......

ال، أنتم تفهمون، يعني الذي قدامي ناس يفهمون، ومع ذلك نقول: ما فينا أحد حافظ األلفية، احفظ إيش المانع؟ 
 ما دام تفهم احفظ.

 "وتفقأ بكر شحًما، وطاب محمد نفًسا".
ا( كلها مرت هذه.  )طاب محمد نفس 

ا، وملكت تسعين نعجًة، وزيد أكرم منك أًبا، وأجمل منك وجًها، وال يكون إال نكرًة، وال "واشتريت عشرين غالمً 
 يكون إال بعد تمام الكالم".

وال يكون إال نكرة، طبت النفس، )وطبت النفس يا قيس عن عمرو( ال يكون إال نكرة، أو نقول: مثلما قلنا سابق ا 
 نؤوله بنكرة.
 . طالب:......

ن تخريج، ال بد من تخريجه، وعسفه على القواعد، يعني مثلما قلنا: )وحدك اجتهد( نقول: يؤول إيه، لكن ال بد م
ا، والعدول من النكرة إلى المعرفة لضرورة الشعر، مع أنه يمكن أن  بنكرة، وهنا يؤولون: )طبت النفس( طبت نفس 

ا يا قيس عن عمرو( إيش المانع؟  يقول: )وطبت نفس 
 . طالب:......

ه، الباب واحد، بابان متقاربان، إال أن األول لبيان الهيئات، والثاني لبيان الذوات، في إشكال اآلن في نعم، مثل
 التمييز؟ 

 . طالب:......
ن احتجنا لبيان  الهيئة والذات )جاء زيد راكب ا( ذاته إن احتاجت إلى بيان فهي بحاجة إلى ما يميزها عن غيرها، وا 

ا( أنت هيئته، وكيفية مجيئه احتجنا إ لى الحال لبيان الهيئة، زيد معروف عندك، لو قلت: )جاء أبوك ضاحك 
بحاجة إلى أن تبين لك ذات أبيك؟ لست بحاجة، أنت محتاج إلى أن تقول: الخاطر عسى ما يكون متكدر بس، 

ا( إذا احتجنا لبيان ذاته، احتجنا إلى تمييزه من بين المحمدين، احتجنا إلى  التمييز نقول: )جاء أبوك ضاحك 
 والتفسير لحاله، )اشتريت الكتاب بعشرين درهم ا( إعرابها؟ 

 . طالب:......
الكتاب: مفعول يا هلل، )اشتريت الكتاب( فعل وفاعل ومفعول، اختصر، جار ومجرور متعلق بإيش؟ بت)اشتريت( 

عشرين دينار ا بعشرين ألف ا؟ درهم ا؟ تمييز، إليش قلنا تمييز؟ ألن السامع لو لم نذكر هذا التمييز احتمل أن يكون ب
 لكن لما قلنا: )درهم ا( تميز عن غيره، في شيء يحتاج إلى بيان هنا؟

 . طالب:......
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هي ألزالت اإلبهام، وهي تشارك في التمييز من حيث المعنى حتى استدرك بعضهم على قولهم: "هو االسم 
ألنه من حيث المعنى تمييز، )اشتريت الدار  المنصوب" قال: وما المانع أن يكون المجرور باإلضافة تمييز ا؛

بألف دينار( األصل تمييز؛ ألنه ميز لنا القيمة، العدد من بين سائر العمالت، لكن إذا قلت: ثالثة آالف، 
وثالثين ألف ا، ثالثة آالف وثالثين ألف، من حيث المعنى هل التمييز مناسب للعد أو غير مناسب؟ بمعنى أن 

 بة األلف المفرد للثالثة أو للثالثين؟األلف مفرد، هل مناس
ذا كثر العدد قللنا في  نعم، ثالثة آالف، وثالثين ألف، إيش المناسبة بين إذا قل العدد زدنا في التمييز، آالف، وا 

ال ما في؟ ما هو أنسب لآلالف الثالثين من الثالثة؟ يش العلة في هذا؟ هل من علٍة معروفة وا   التمييز، وا 
 . طالب:......

عم، إيه من حيث المعنى، والعرب تتكلم بألفاظها وقواعدها ولغتها تابعة  للمعاني، األلفاظ تتبع المعاني، ثالثين ن
 آالف، وثالثة ألف، ما تجي؟

 . طالب:......
يش هو؟ أي حركة؟ يعني فيها ثقل، يعني لو قلت: ثالثين آالف، وثالثة ألف، ما في شك أن العرب لهم  ها، وا 

ن كانت المناسبة موجودة للعكس.مالحظ دقيقة،   قد يدركها المتعلم وقد ال يدركها، ومثل هذا في غاية الثقل، وا 
 . طالب:......

أصل الجملة )تصبب عرق زيٍد( محول عن الفاعل، فحذفنا المضاف فاحتاج المضاف إليه الذي صار هو 
 فجيء بالتمييز.الفاعل لما حذف الفاعل الحقيقي صار هو الفاعل، فاحتاج إلى ما يميزه 

 . .......طالب:
يش يصير؟ ال ما يجي؟ انكب عليه برميل زيت وا  يش هو؟ إذا قلت: )تصبب زيد زيت ا( يجي وا   سم، وا 

 . طالب:......
نعم، كيف؟ هو لبيان هذه الذات الذي هو زيد، لبيان الذات التي هي زيد، والتصبب والذي تصبب الفعل عامل 

 في الذات وفيما يميز الذات.
 ا زال الحديث عن منصوبات األسماء، من يذكرنا بما تقدم منها؟ المنصوبات؟م

 . طالب:......
نعم، المفعول به، المفعول المطلق الذي هو المصدر، الحال، التمييز، ظرف الزمان وظرف المكان، وبقيت ستة 

 أبواب.
 "باب االستثناء: وحروف االستثناء ثمانية".

وله اللفظ العام بت)إال أو إحدى أخواتها( و)إال( هي األصل في الباب؛ ألنه استثناء االستثناء إخراج بعض ما يتنا
واألصل فيه )إال( وهي أوضح وأكثر استعماال  من غيرها، وحروف االستثناء ثمانية وهم يقولون: حروف بما فيها 

أو من باب استعمال الحرف من أسماء وأفعال. إما حمال  لألسماء واألفعال على الحرف األصلي في الباب )إال( 
ا بأنواعها الثالثة، فاالسم حرف والفعل حرف، والحرف االصطالحي حرف،  في معناه العام يشمل الكلمة عموم 
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الخالف في  ))من قرأ القرآن فله بكل حرٍف عشر حسنات((فإذا قيل مثال  الخالف في المراد بالحرف في القرآن: 
المبنى ألف باء تاء ثاء.. الخ؟ أو المراد به حرف المعنى فيشمل الحرف معروف، هل المراد بالحرف حرف 

 الكلمة بجميع أنواعها وأقسامها؟
 . طالب:......

 نعم، الذي هو الحرف المنفرد، حرف المبنى، على كل حال الخالف موجود.
 . طالب:......

ال الالمنعم، هذا يستدل به الطرف الثاني يا أخي، أنت تبي ألم مثل: ) ؟ كل واحدة فيها ثالثين حسنة، ( صح وا 
ال ما اتضح؟  ألم مثل: )ألم( يصح هذا؟ اتضح لك وا 

 . طالب:......
لم حرف، ولكن ألف ا))ال أقول: : -عليه الصالة والسالم-أنت تقول: المراد حرف المبنى صح؟ وتستدل بقوله 

ة، بينما: )ألم( ألم ثالثة، ثالثين حسنة، ألف الم ميم، كم من حرف هذه؟ تسع حرف، والم حرف، وميم حرف((
ال ما فيها؟  فيها ثالثين حسنة وا 

 . طالب:......
 ها، كيف؟ نعم ال هو يبي يستدل بدليل هو دليل القول الثاني.

 . طالب:......
 أنت كيف تنطقها؟ أنت تؤجر على ما تنطق.

 . طالب:......
ال  ال؟ فهل األجر المرتب على )الم( مثل ها، أنت تؤجر بقدر ما تنطق؛ ألن األجر على قدر الحروف، صح وا 

ال ال؟ يعني ثالثة حروف مثل تسعة حروف؟   األجر المرتب على )ألف الم ميم( مثله وا 
 . طالب:......

مثل بمثال: ألف ثالثة حروف، يعني على القول الثاني  -عليه الصالة والسالم-ال، هو الكالم يوضحه المثال، 
ين حسنة، اسم مثلما تقول: زيد، يراد به اسم ويطلق على هذا حرف، مثلما المراد حرف المبنى، في )الم( تسع

زيد حرف واحد، وأنت تبي ثالثة، الخالف موجود بين [ ( سورة األحزاب23)] }َفَلمَّا َقَضى َزْيٌد{تقول: زيد، يعني: 
لى أن المراد به أهل العلم، والسبب أن الحرف يطلق على هذا ويطلق على هذا في لغة العرب، صحيح األكثر ع

يش الفرق بين القولين؟  حرف المبنى صحيح، لكن القول الثاني له وجهه، ويرجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية، وا 
يش األثر المترتب على الخالف؟ األجر يعني بدل الختمة الواحدة ثالثة ماليين تصير سبعمائة ألف، الربع  وا 

أعظم من ثقتنا بعلم شيخ اإلسالم، ما عندنا غير هذا،  -جل وعال-أقل من الربع، نقول: ثقتنا بفضل هللا 
 والترجيح صعب.

 . طالب:......
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مثله، الرسول يقول ثالثين حسنة، )الم( فيها ثالثين حسنة،  -عليه الصالة والسالم-ال، إيه؟ كما قال الرسول 
 نات.وفي كل حرف عشر حسنات إذ ا في عشر حس لم حرف ولكن أقول: ألف حرف..(ا))ال أقول: 

ن أردتها على  ما يستثنى به ليشمل الجميع من حرف وفعل واسم، إن أردتها على سبيل البسط فهي عشرة، وا 
سبيل اإلجمال فهي ثمانية، والمؤلف بسطها وترك اثنين؛ ألن ثمانية إذا اعتبرنا )سوى( حرف واحد، أداة واحدة، 

 بألفاظها الثالثة، أداة واحدة تكون العدة كم؟ 
 . .طالب:.....

ذا أضفنا إليها )ليس( )وال يكون( التي حذفها المؤلف تكون ثمانية،  ال، حرف واحد، تصير ستة، تكون ستة، وا 
وعلى طريقة المؤلف ثمانية، من غير )ليس، وال يكون( باعتبار اللغات في )سوى(: سوى كِبناء، وُسوى كهدى، 

 الثة، وحذف )ليس، وال يكون(.وسواء أو ُسواء حتى المد فيه لغات، المقصود أنه اعتبرها ث
 "وحروف االستثناء ثمانية، وهي: إال وغير وسوى وُسوى وسواء وخال وعدا وحاشا".

خال وعدا وحاشا، )إال( حرف باالتفاق، و)غير وسوى( إيش؟ أسماء اتفاق ا و)ليس وال يكون( فعالن اتفاق ا، وخال 
أو هما فعالن؟ فإن جررت ما بعدهما فهما  وعدا وحاشا الخالف فيهما، هل هما حرفان من حروف الجر؟

ن نصبت ما بعدها فهي أفعال.  حرفان، وا 
 "فالمستثنى بـ)إال( ينصب إذا كان الكالم تامًّا موجًبا".

ر  نعم، بدأ بالتفصيل، المستثنى بت)إال( حكمه النصب، متى؟ إذا كان الكالم تام ا موجب ا، إيش معنى تام؟ ِذك 
ا( هذا المثال الذي عندك )قام المستثنى منه، وموجب ا ل م يتقدم عليه نفي أو شبه نفي، فإذا قلت: )قام القوم إال زيد 

ا: منصوب على االستثناء وحينئٍذ يجب  ال: أداة استثناء، وزيد  ا( قام: فعل ماض، والقوم: فاعل، وا  القوم إال زيد 
 النصب لماذا؟ ألنه استثناء تام موجب، توافر فيه الشرطان.

 القوم إال زيًدا، وخرج الناس إال عمًرا"."نحو قام 
ال: أداة استثناء، وعمر ا: منصوب على  و)خرج الناس إال عمر ا( مثله، خرج: فعل ماض، والناس: فاعل، وا 
االستثناء نصبه ظاهر، واالستثناء تام موجب، فيجب نصب ما بعد )إال(، هذا التام الموجب، لكن كيف نتمم 

 موجب، ناقص موجب، وناقص غير موجب. القسمة؟ تام موجب، تام غير
 . طالب:......

انتظر، انتظر ال تستعجل، يعني األصل في القسمة أن تكون رباعية، ال بد كل اثنين متقابلين، هذا األصل في 
القسمة، لكن تام موجب عرفناه، ناقص غير موجب كيف يجي؟ اللي هو يقابل التام الموجب؟ ناقص غير 

ي( هذا مقابل التام الموجب، تام ناقص يجي؟ ما يتصور؛ ألن )ما( ما تأتي إال ليس لها موجب، )ما نجح إال عل
صفة الكالم، وال يمكن أن تأتي من دون أن يتقدمها شيء، الرابع والمتمم للقسمة وهو ممكن تام منفي، إذ ا تام 

 ي.موجب، تام منفي، ناقص غير تام، الرابع.....، طيب تام غير موجب مثاله: نعم يأت
ن كان الكالم منفيًّا تامًّا جاز فيه البدل".  "وا 

 جاز فيه البدل، والنصب..
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 "والنصب على االستثناء".
طيب، عرفنا أنه إذا كان تام ا موجب ا فحكمه النصب، وهذا هو الذي أدخله في المنصوبات، إذا كان الكالم تام ا 

الستثناء، واإلعراب على البدلية، )ما قام القوم غير موجب فلك في إعراب ما بعد )إال( وجهان: النصب على ا
ا( تنصبه على االستثناء أو ترفعه على البدلية من قوم، ما رأيت....  إال زيد  أو زيد 

 . طالب:......
 كيف؟ إيش عندك؟

ال زيًدا".  "نحو ما قام القوم إال زيد وا 
( أعربه؟ أعطنا إعرابها ا أو إال زيد   . نعم، )ما قام القوم إال زيد 

  .طالب: )ما( نافية
 صحيح، طيب، القوم؟ 

 طالب: فاعل. 
 تمام. 
ال أداة استثناء وزيًدا...طالب:   وا 

 مستثنى منصوب، ولك أن تقول: إال زيد  على البدلية، تمام، اللي بعده.
ن كان الكالم ناقًصا كان على حسب العوامل".  "وا 

ا أو إال محمٍد( لحظة لحظة، نريد ناقص موجب يمكن إعرابه على البدلية  بالنصب والجر )ما سلمت إال محمد 
فالنصب على االستثناء والجر على البدلية، طيب منصوب؟ هو منصوب على وجهين، على االستثناء أو 

ا( فهو منصوب على الوجهين، إما على البدلية أو على االستثناء.  البدلية، )ما رأيت الطالب إال محمد 
ن كان الكالم ناقًصا كان   على حسب العوامل نحو...""وا 

ال سالب، أو ال بد أن يكون سالب ا؟ ال بد أن  ا، هو ناقص، لكن هل يقال: موجب وا  ن كان الكالم ناقص  ا، وا  ناقص 
 يكون سالب ا، وليس له مقابل، ال يقابله شيء.

 "نحو: ما قام إال زيد، وما ضربت إال زيًدا، وما مررت إال بزيٍد".
( و)ما  ا(، و)ما مررت إال بزيٍد( إعرابها؟)ما قام إال زيد  ا(.) رأيت إال زيد   ما رأيت إال زيد 

 . طالب:......
 نعم، طيب؟ ما مررت إال بزيٍد.

 . طالب:......
 طيب، إال أداة استثناء، ما مررت إال بزيٍد جار ومجرور متعلق بمررت.

 "والمستثنى بغير..."
 انتهينا من )إال( بأحوالها.

 . طالب:......
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عم هو بدل بعض من كل، ما يجي غير هذا، هذا استثناء في األمثلة التي ذكرت على أن االستثناء إيه ن
متصل، هناك ما يسمى باالستثناء المنقطع، االستثناء المنقطع، االستثناء المتصل يكون فيه المستثنى جزء من 

ه، كما لو تقول: )قام القوم إال المستثنى منه، واالستثناء المنقطع يكون فيه المستثنى من غير المستثنى من
هنا منقطع؛ ألن السالم  [( سورة الواقعة32-32)] ِإالَّ ِقياًل َساَلًما َساَلًما{*  }اَل َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َواَل َتْأِثيًماحمار ا( 

 ليس بلغو وال تأثيم.
 . طالب:......

ا }كان من الجن إال إبليس، على هذا خالف،  على الخالف في كونه من المالئكة أو من الجن، كانت اآلية نص 
ففسق عن أمر ربه{، والذين يقولون من المالئكة عندهم أدلتهم ويوجهون؛ ألن المالئكة قد يطلق عليهم بالمعنى 

 اللغوي جن الجتنانهم واختفائهم عن العيون، والمسألة معروف الخالف فيها.
 ير وسوًى وُسوى وسواء مجرور ال غير"."والمستثنى بغ

ال غيُر؟ جاء  مجرور ال غير؛ ألنها مضاف وما بعدها مضاف إليه، )جاء القوم سوى زيٍد( جاء القوم غيَر وا 
 القوم...

 . طالب:......
ال كيف؟ اللي بعدها مجرور بالمضاف إليه، نعم؟ حكم المستثنى بت)إال( تأخذ حكم المستثنى بت)إال( والمستثنى بإ

 في هذا المثال تام موجب فهو منصوب، تقول: غيَر زيٍد.
 "والمستثنى بخال وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره".

يجوز نصبه وجره؛ ألنها مترددات بين أن تكون حروف ا أو أفعاال ، فإن جرت فهي حروف جر، خال زيٍد وعدا 
ن نصبت فهي أفعال.   زيٍد، وحاشا زيٍد، وا 

     ىهاك حروف الجر وهي من إل

   على عن فيحتى خال حاشا عدا  
 

 )خال(: حرف جر، زيٍد: مجرور بت)خال( 
 . طالب:......

 إيه غير األولى، تجي معها، سوى زيٍد، خال زيٍد.
 . طالب:......

 كيف؟ على، هذا إذا قلنا: إنها أسماء؛ ألنها مترددة متى تكون أسماء؟ ومتى تكون؟
 . طالب:......

َراَط الُمسَتِقيمَ }اال ال، نعم، غير  أو غيَر؟  [( سورة الفاتحة3-2)] ِصَراَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم َغيِر{*  هِدَنا الصِ 
 صراط الذين أنعمت عليهم غيِر فهي بدل من الضمير المجرور بت)على( مجرورة مثله.

 "نحو: قام القوم خال زيًدا وزيٍد، وعدا عمًرا وعمٍر، وحاشا بكًرا وبكٍر".
ا وزيٍد( من يعرب؟)قا  م القوم عدا زيد 

 . طالب:......
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ا على إيش؟ على االستثناء؛ ألنها أفعال، إيه مفعول، تكون حرف جر إذا جّر ما  يش؟ يجوز زيد  طيب، تمام، وا 
 في األلفية يقول: -رحمه هللا-بعدها بحرف جر؛ ولذا ابن مالك 

   علتتتى حتتتتى ختتتال حاشتتتا عتتتدا فتتتي عتتتن    هتتتتتاك حتتتتتروف الجتتتتتر وهتتتتتي متتتتتن إلتتتتتى 
هذه حروف الجر، فهي حروف جر، ما قام القوم يجري يتعين، أما البدلية فال، البدلية ال ما تجي هنا، ما تأتي 
البدلية هنا كيف يبدل حمار من القوم، )ليس وال يكون( هذه أهملها المؤلف، ترك للكتب المتقدمة وللكبار، درسنا 

 ما أدري إيش تركنا. 
 . طالب:......

ال غير ممكن؟ ولماذا؟ لو أّنا قلنا: هذا استثناء، أو نقول: ليس فيه )إال هللاُ  ( لو كان فيهما آلهة إال هللُا ممكن، وا 
 فساد أصال  فال استثناء؟

 . طالب:......
 كيف؟ غير عامل، لماذا؟ ألنه ال يوجد فساد، ال يوجد فساد فال يستثنى منه.

 وين"."باب: )ال( اعلم أن )ال( تنصب النكرات بغير تن
ال ما تعمل؟ ال النافية ما تعمل النصب، إنما  هذه )ال( النافية إليش؟ للجنس، أما )ال( النافية للوحدة تعمل وا 
تختلف باختالف موقعها، تأتي عاطفة، وهل هذه تعمل عمل ليس؟ )ال زيد قائم ا( يعني لو دخلت على النكرات 

 صارت نافية للجنس، )ال زيد قائم ا( فعملها عمل إيش؟
 . طالب:......

إيه، يعني هل هي مثل )ما( التي يقال لها: الحجازية والتميمية فتعمل عمل ليس، هذه إذا دخلت على معرفة، 
 أما إذا دخلت على نكرات فعملها عمل إيش؟ عمل )إن( النافية للجنس.

 "تنصب النكرات بغير تنويٍن إذا باشرت النكرة، ولم تتكرر )ال(".
نكرة ما فصل بينها وبين النكرة، )ال رجل في الدار( لكن إذا ما باشرت النكرة أو تكررت ولم تتكرر، باشرت ال

)ال( اختلف الحكم، إذا قلت: )ال في الدار رجل( اختلف الحكم، إذا قلت: )ال رجل في الدار وال امرأة( اختلف 
 الحكم إذا تكررت، إذ ا: ال حول وال قوة.

 . طالب:......
نعم، على المحل ال على اللفظ، والرفع؟ طيب، على أساس؟ ال قوة  موجودة ، ثالثة  كيف؟ إيه، تكررت هنا،

 أوجه.
 "نحو: ال رجل في الدار".

 )ال رجل في الدار( إعرابها؟ ال نافية للجنس.
 نعم، إيش تقول؟ اسمها مبني على الفتح في محل نصب اسم )ال(.

 "فإن لم تباشرها وجب الرفع، ووجب تكرار )ال( نحو..."
 وجب إيش؟
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 "فإن لم تباشرها وجب الرفع، ووجب تكرار )ال( نحو: ال في الدار رجل وال امرأة".
وجب تكرار )ال( )ال في الدار رجل وال امرأة(؛ ألنها لم تباشر النكرة، وكررت ال فاجتمع فيها األمران، )ال في 

ل: ال حول وال قوَة، طيب، )ال في العيِر وال الدار رجل وال امرأة( )ال ناقة وال جمل( هم يقولون هذا؟ ال ناقَة، مث
يش هي؟ وين اسمها؟ ال هو أو ال زيد أو ال كذا، زيد ال في العير وال في النفير، قدره متقدم، أو  في النفير( وا 
ا قدره مما يليها، أو قدره متأخر، )زيد ال في العير وال في النفير( ال زيد في العير وال في النفير؛ ألنه معرفة كائن  

 تعمل عمل ليس.
ن شئت قلت: ال رجل في  لغاؤها، فإن شئت قلت: ال رجل في الدار وال امرأة، وا  ن تكررت )ال( جاز إعمالها وا  "وا 

 الدار وال امرأة".
 وال إيش؟

 طالب: وال امرأٌة.
أشوف ماذا يجوز في مدخول )ال( الثانية؟ ال حول وال قوة، البناء على أنها عاملة نافية للجنس، من يعيد؟ 

ال البناء على الفتح؟  اإلخوان هم معنا، عندنا: ال حوَل وال قوَة، حول األولى ال حوَل ماذا تستحق النصب وا 
البناء على الفتح، ال حول مبني على الفتح؛ ألنه اسم ال النافية للجنس، والواو عاطفة وال يجوز أن تكون نافية 

ي محل نصب اسم ال النافية للجنس، يجوز الرفع وال قوة  للجنس فتكون كسابقتها، وال قوة مبني على الفتح ف
 ويجوز النصب مع التنوين وال قوة ، ال بد أن تقول: مبني، يعني بيجينا في المنادى بعد، يا رجل.

 . طالب:......
ا مبني على الفتح في محل نصب؛ ألنه مع )ال( كالمركب، كالجزء الثاني من  ال يأتيك يأتيك في المنادى أيض 

 مركب.ال
 "باب المنادى، المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم والنكرة".

 خمسة أنواع: المفرد العلم، والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضاف ا وال شبيه بالمضاف، مثاله؟ 
 . طالب:......

ا أدخل عليها النداء يا محمُد، ياء إعرابها: حرف نداء، محمد: منادى مبني على الضم في محل نصب، لماذ
ا، فهو مبني على الضم في محل  ا، أدعو أو أنادي محمد  قلنا: في محل نصب؟ ألن معنى النداء أدعو محمد 
نصب؛ ألنه مفرد علم، يقابل العلم، يقابل المفرد المركب، يقابل العلم النكرة، لكن لماذا نقول: إن العلم يقابل 

 النكرة ما نقول: المعرفة تقابل النكرة؟ 
 . طالب:......

 م، إيه، صحيح، لكن ما الذي يقابل النكرة؟ يقابلها المعرفة، لماذا ال نقول: معرفة غير مركبة مثلما نقول: علم؟ نع
 . طالب:......
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أوسع من العلم لكن هي المقابلة للنكرة، إذا قلنا: إن العلم يقابل النكرة فلماذا ال نقول: المعرفة تقابل النكرة، كما 
ارف إن عرف بت)أل( كيف تدخل عليه ياء؟ نعم، ال..... إن كان ضمير ا من هو األصل، شوف أنواع المع

 تنادي؟ يا هذا، يا هذا ما يبنى على الضم، يبنى على السكون، إن كان مضاف ا خرج بقولنا: مفرد، 
عارف، المقصود أن قولهم مفرد علم كالم دقيق، يعني لما نقول: العلم هنا يقابل النكرة ال يستدرك علينا بقية الم

بالعلم؛ ألنه إن  ألن بقية المعارف لها أوضاع خاصة تخصها، وهذا الكالم خاص ؛ال يستدرك ببقية المعارف
كان التعريف بأل فكيف تدخل ياء عليه؟ يا الرجل ما تجي، إن كان التعريف بضمير ما يمكن تقول: يا أنا ما 

العلم لماذا؟ ألنه مبني على السكون، والعلم تبي  تنادي نفسك أو يا هو أو يا نحن، يا هذا إشارة، ما تدخله في
تبنيه على الضم، ال ال، في محل نصب وذاك مبني على الضم في محل نصب، أو تبي تقول: في محل ضم 

 لو كان علم ا، ال ال، مباشرة  اطلع، على حكم المنادى األصلي. 
 .......طالب:

ا، يا رجالن، يا رجل ين، يا إيش؟ هناك مبني على الفتح، خالص يا رجلين، إيه، اسم )ال( لو كان مثنى  أو جمع 
 يا رجلين.

 "والنكرة المقصودة".
انتهينا من العلم، يا زيد: مبني على الضم في محل نصب، يقابل العلم النكرة، طيب النكرة حكمها ال تخلو إما 

نصب، يا رجل خذ أن تكون مقصودة أو غير مقصودة، فإن كانت مقصودة فهي مبنية على الضم في محل 
بيدي، إن كانت غير مقصودة فهي منصوبة مع التنوين يا رجال  كقول األعمى: يا رجال  خذ بيدي، قول 

 الخطيب: يا غافال  عما خلقت له انتبه، يا غافال  ألنه ما يقصد غافل بعينه إنما يقصد أي شخص غافل.
 "والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف".

ا؛ ألنه نكرة وغير المضاف:  يا عبد هللا، النكرة غير المقصودة تقول: يا رجال  فمعرب وليس بمبني، ومنون أيض 
ا، والمنادى المضاف الذي هو مقابل للمفرد، لما قلنا: العلم المفرد يبنى على الضم طيب ما  مقصودة أيض 

منصوب، يا عبد هللا، أعرب؟ ياء: للمركب يا عبد هللا، هذا إيش؟ منصوب، منصوب مباشرة  ال بناء وال شيء 
 حرف نداء، عبد: منادى ما له؟ عبد مضاف، واسم الجاللة مضاف إليه، في بيت من شواهد شروح األلفية.

 )سالم هللا يا مطر  عليها( يا مطر  إعرابه؟ 
 .......طالب:

أنت لو تسمع بقية  أيوه؟ طيب، ال، مقصود ما هو بنكرة، معرفة، رجل، اسم علم، اسم مطر، اسم علم، إيه،
 األبيات عرفت أنه علم.

 ستتتتتتتتتتتتتتتتالم هللا يتتتتتتتتتتتتتتتتا مطتتتتتتتتتتتتتتتتر  عليهتتتتتتتتتتتتتتتتا
   فطلقهتتتتتتتتتتتتتتتا فلستتتتتتتتتتتتتتتت لهتتتتتتتتتتتتتتتا بكتتتتتتتتتتتتتتتفءٍ 

 ولتتتتتتتتتيس عليتتتتتتتتتك يتتتتتتتتتا مطتتتتتتتتتُر الستتتتتتتتتالمُ  
ال يعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو مفرقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامُ     وا 

 رجل هذا. 
 .......طالب:
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 ال ال، سالم هللا يا مطر  كذا، شاعر هذا إيش نقول له؟ ضرورة نعم.
 "والمضاف والمشبه بالمضاف".

. طيب، ومثله: يا ا ا جبال  لمضاف والمشبه بالمضاف، المضاف قلنا: يا عبد هللا، المشبه بالمضاف؟ يا طالع 
ذا قصد  غافال  عما خلقت له، واألصل أنه إذا لم يقصد به شخص بعينه دخل في األول، صار نكرة مقصودة، وا 

ا جبال     إعرابها؟به شخص بعينه يا غافال  يخاطب الرجال، عما خلقت له، يا طالع 
ا، طالع ويعمل عمل فعله، اسم الفاعل يعمل عمل فعله،  ا جبال  مفعول به السم الفاعل، اسم فاعل، طالع  طالع 

ا تقديره أنت، كيف صار هذا شبه مضاف؟ يعني تقديره: يا طالع الجبل.  طالع 
 . طالب:......

ا أنت،  واضحة؛ ألن األصل في الجبل أنه نعم، كيف؟ وين هو؟ تجي هو؟ هو يخاطب رجل بعينه، يا طالع 
مضاف إليه، يا طالع الجبل، يا طالب ا علم ا كأنه قال: يا طالب العلم فهذا شبه مضاف، وحينئٍذ يكون حكمه 

 النصب، نعم.
 "فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين".

 ، نعم.يا رجل اتق هللا ،يا رجل، يخاطب رجل مجابهة   ،يا زيد ،يبنيان على الضم من غير تنوين، يا محمد
 "نحو يا زيد ويا رجل، والثالثة الباقية منصوبة ال غير".

منصوبة، فالنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه به، يا قومي، المنادى المضاف لياء المتكلم، حكمه 
 المنادى المضاف لياء المتكلم. 

 . طالب:......
يش المانع؟ لماذا لم يقل: يا قومي؟ ويا قوِم مالي أدعوكم، إيش؟ على إيش؟ م بني على..... نعم، الياء إليه؟ وا 

المضاف إلى ياء المتكلم؟ يجوز أن يقال: يا قوُم، أو يا قوَم، ويا قوماه، ويا قوِم، يا قوُم، يا قومي، كل هذا 
 على بالك يجوز.  تجوز، كلها جائزة، في نحو: يا عبدي إيش يقول ابن مالك؟ كل ما يخطر

 . طالب:......
 ها؟ يا قومي خالص انتهت يا المتكلم، كل ما يخطر على بالك؛ ألنه مضاف، منادى مضاف.

 . طالب:......
 كيف؟ ال، هنا ال ما تجي، يا قوم ا ما تجي، ال ال، طيب، ويا قومي؟ نعم، كل األوجه تجوز فيها.

 "باب المفعول من أجله".
 ال له: المفعول ألجله، ويقال: المفعول له.المفعول من أجله، ويق

 "وهو االسم المنصوب الذي يذكر بياًنا لسبب وقوع الفعل نحو".
االسم المنصوب، مر بنا أن المنصوب حكم، وعرفنا ما في إدخال الحكم في الحد؛ ألن الحكم فرع عن التصور، 

ن ا للعلة، االسم المنصوب وهو مصدر، األصل ولما يتم التصور إال بتمام الحد، لكنهم جروا على هذا، يذكر بيا
 فيه أنه مصدر، يذكر بيان ا للعلة، لعلة الفعل.
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 "نحو: قام زيد إجالاًل لعمٍر، وقصدتك ابتغاَء معروفك".
 )قام زيد إجالال  لعمٍر( قام زيد إجالال  لعمٍر؟ ها، اإلعراب؟ 

 . طالب:......
ال..؟ كمل اإلعراب، طي ب، متعلق بإيش؟ جار ومجرور متعلق بأي شيء؟ إيه، مو مفعول ألجله، منصوب وا 

جار ومجرور ال بد له من متعلق، إجالال  لعمر، إيش عالقة الجار والمجرور بالفعل المذكور، متعلق بالمصدر، 
باعتبار المصدر يعمل عمل الفعل؛ ألنه ما له ارتباط له بالقيام، ال ارتباط له بالقيام، )قصدتك ابتغاء معروفك( 

عراب؟ ابتغاء: مضاف، ومعروف: مضاف إليه، مضاف والكاف مضاف إليه، فجاء بمثالين، أحدهما مجرد اإل
عن اإلضافة، والثاني مضاف، إجالال  مجرد عن اإلضافة، وابتغاء مضاف، وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق، 

 خشية إيش فيها؟ مفعول ألجله، وهذا من المثال األول أو الثاني؟ الثاني.
 ب المفعول معه وهو االسم..."."با

نريد أمثله للمفعول ألجله، والمفعول له، والمفعول من أجله، )قمت احترام ا( مثل األول بالضبط، مثل المثال 
األول، إجالال  لعمٍر، مطابق، )حذر الموت( حذر: المفعول ألجله، هل ال بد أن يكون المصدر االسم الذي يقع 

ا، طيب، )أن تعولوا( إيش إعرابها؟ من يقرأ مفعول ألجله صريح أو يجوز أ ؟ ال بد أن يكون صريح  ن يكون مؤوال 
 اآلية؟ 

 . طالب:......
إيه طيب وما له؟ هذا مؤول بمصدر، خشية؟ كيف؟ أن تعولوا مو أن ال تعولوا، خشية أن ال تعولوا، والعيلة 

ن أمشى وعال، يعني كثرت معروفة، أو خشية أن يكثر العيال، أم العيلة وهي الفقر، أو خشية ك ثرة العيال، وا 
ماشيته وعياله، لكن اآلن هذا المؤول بالمصدر يصلح أن يكون مفعوال  ألجله أو ال يصلح؟ ما ال يكون إال 

 مصدر، وهنا ماذا يعرب؟ المصدر المؤول إعرابه؟ ذلك أدنى أن ال تعولوا إعرابها؟ 
 . طالب:......

اف إليه، خشية العيلة، إذا قلنا: إنها خشية الفقر أو أن ال تعولوا يعني مضاف إليه، مثال: أن ال تعولوا مض
تجوروا وتميلوا هذا الخالف في معناها، خشية الميل، ذلك أدنى، حذر الميل أو خشية الميل، نعم، مثال من 

 القرآن أو من السنة، ابتغاء نفس الشيء، الذي بعده.
 يذكر لبيان من فعل معه الفعل"."باب المفعول معه: وهو االسم المنصوب الذي 

االسم المنصوب المذكور لبيان من فعل معه الفعل، هذا المفعول معه واضح، االسم المنصوب المذكور لبيان 
من فعل معه الفعل، يعني من شارك الفاعل، والفعل أعم من أن يكون فعال  أو ما يقوم مقام الفعل في العمل من 

وب عن الفعل في العمل، لبيان ما فعل معه الفعل، تقول: سرُت والطريَق، مصدر أو اسم فاعل كالهما ما ين
جاء زيد وعمر ا، قمت وبكر ا، استوى الماء والخشبة، هذه األمثلة بعضها يتعذر إعرابه بالعطف، وبعضها يتعذر 

 فيه النصب، وبعضها يجوز األمران، هات األمثلة.
 "نحو قولك: جاء األمير والجيش".
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 الجيَش، اإلعراب؟ جاء األمير و 
األميُر فاعل، ال إذا قلت: الواو عاطفة انتهى، تقول: الجيُش، إذا قلت: عاطفة تقول: والجيُش، الواو واو المعية، 
الجيَش: منصوب مفعول معه، هنا في هذا المثال أيهما أرجح أن نقول: جاء األمير والجيَش أو جاء األمير 

 والجيُش؟ أيهما أرجح؟ 
 . طالب:......

 أنا أريد في هذا المثال، )جاء األميُر والجيَش أو جاء األميُر والجيُش؟ لكن أيهما أرجح؟ 
 . طالب:......

لماذا؟ لكن الجيش أال يتصور منه المجيء؟ والعطف على نية تكرار العام، تقول: جاء األميُر وجاء الجيُش؟ ال 
 في هذا المثال العطف أرجح، يجوز النصب والعطف أرجح.

   والنصتتب مختتتتار لتتتدى ضتتتعف النستتتق    طتتتف إن يمكتتتن بتتتال ضتتتعٍف أحتتتقوالع
ا( هنا إيش؟ النصب أرجح لماذا؟  يعني لدى ضعف العطف، في هذا المثال العطف أرجح، إذا قلت: )قمُت وزيد 
ا، ما  ا، بل بعضهم يمنع هذا، قمُت وزيد  ألنه عطف على ضمير رفع متصل من غير فاصل، وهذا ضعيف جد 

؛ ألنه ترتب على هذا أن نعطف على ضمير الرفع المتصل من غير فاصل. تقول: قمت و   زيد 
ن علتتتتتتتتتتى ضتتتتتتتتتتمير رفتتتتتتتتتتٍع متصتتتتتتتتتتل  وا 
 أو فاصتتتتتتتتتل متتتتتتتتتا وبتتتتتتتتتال فصتتتتتتتتتٍل يتتتتتتتتترد

 

 عطفتتتتت فافصتتتتل بالضتتتتمير المنفصتتتتل 
   فتتتتتتتي التتتتتتتنظم فاشتتتتتتتي ا وضتتتتتتتعفه اعتقتتتتتتتتد

ح النصب، وعلى كالم ابن مالك يجب النصب في مثل هذا ، )جاء األميُر ضعيف، ففي مثل هذا المثال المرج 
ا( الراجح إن لم يقل بالوجوب فال أقل من رجحان النصب، ألنه ترتب  والجيَش( الراجح العطف الرفع، )قمت وزيد 

 عليه أن نعطف على ضمير الرفع المتصل من غير فاصل.
 "واستوى الماء والخشبة".

 استوى الماء والخشبَة األعراب؟ 
 . طالب:......

فاعل، والواو: واو المعية، والخشبة: مفعول معه منصوب، يجوز أن نقول: استوى  استوى: فعل ماضي، الماء:
الماء والخشبُة؟ يجوز؟ إيش معنى المثال األول؟ ألن فهم المعنى يتوقف عليه اإلعراب، وقد يتوقف فهم المعنى 

ال ما يلزم؟ اآلن إذا فهمنا المعنى عرفنا كيف نعرب؟ و  أحيان ا ال نعرف المعنى على اإلعراب فيلزم عليه الدور وا 
 إال إذا أعربنا، نعم إيش المعنى؟ 

 . طالب:......
نعم إلى حد الخشبة، يعني الخشبة مقياس، عندهم خشبة تقيس نسبة ارتفاع الماء، يعني مثال  السيل، السيل كم 

توت الخشبة؟ قدم؟ عندهم خشبة يقيسون بها، فإذا استوى الماء مع الخشبة فهل نقول: اآلن يجوز أن نقول: اس
ال ما  ال ما يجوز؟ يجوز الرفع وا  نعم، ال يجوز أن نقول: استوت الخشبة إنما الذي استوى الماء، وحينئٍذ يجوز وا 

 يجوز؟ إذ ا النصب فيه متعين. 
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 . طالب:......
يش لون تستوي؟ يعني طبخت  يش لون؟ ما تستوي الخشبة يا أخي، تستوي الخشبة؟! وا  ما يجوز العطف وا 

ال..؟  )سرُت والطريَق( نفس الشيء؛ ألن الطريق ما يسير، )تشارك زيد وعمرو( يجب الرفع في مثل هذا وا 
 لماذا؟ مفاعلة، وال بد أن تكون من طرفين، إذ ا ال بد من الرفع في مثل هذا.

 ناك".كان وأخواتها، واسم إن  وأخواتها، فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت ه وأما خبر"
ا بصير ا( طيب؟ واسم إن  خبر كان وأخواتها، قلنا سابق ا: من المنصوبات خبر كان وأخواتها، )كان هللا سميع 
وأخواتها )إن هللا سميع بصير( )إن هللا عزيز حكيم( وهذا تقدم في المرفوعات، لماذا ذكر في المرفوعات وحقه 

مبتدأ وخبر ودخل عليها الناسخ وغيرها، وكذلك  أن يذكر في المنصوبات؟ أصل الجملة مرفوعة، مكونة من
ن قلنا: العطف اثنين يصير خمسة. ال خمسة؟ إذا قلنا: العطف واحد صارت أربعة، وا   التوابع، التوابع أربعة وا 

   نعتتتتتتتتتتتتتت وتوكيتتتتتتتتتتتتتد وعطتتتتتتتتتتتتتف وبتتتتتتتتتتتتتدل     يتبع في اإلعراب األسماء األول
ا تقدمت في إيش؟ المرفوعات؛ ألن والعطف منه عطف البيان، ومنه عطف النسق، فباالعتبارين، و  هذه أيض 

ا الفاضَل( توكيد: )جاء زيد نفسه( )أكلُت  التابع للمرفوع مرفوع، وهنا تابع المنصوب منصوب، نعت، )رأيت زيد 
الرغيف كله أو بعضه؟ ثلثه؟ كله، هذا ما فيه مراعاة األثالث، ثلث للطعام وثلث...، هللا المستعان، هذا بدل 

ا أبا بكر( هذا إيش؟ هذا بدل أو  بعض من كل، نعت ا وعمر ا( )رأيُت زيد  وتوكيد وعطف نعم العطف: )رأيت زيد 
 عطف، كل شيء يصلح أن يكون بدال  يصلح أن يكون عطف بيان إال في ثالث مسائل.

 "باب مخفوضات األسماء"
بير كوفي؛ ولذا قال وهذا هو آخر األبواب، باب مخفوضات األسماء، يعني المجرورات، والتعبير بالخفض تع

بعضهم: إن المؤلف جرى على مذهب الكوفيين في التأليف، فالبصريون يعبرون بالجر، الكوفيون يعبرون 
 بالخفض، وجعل هذا الباب آخر الكتاب لماذا؟

 . طالب:......
لو بعيدة أثقلها اللسان لكن أقوى الحركات إيش؟ أقوى الحركات الكسر، لماذا لم تقدم؟ بعض الشراح يلتمسون و 

ا، يقولون: الخفض أخره ليختم كتابه بالخفض الدال على التواضع، اخفض جناحك، الدال على التواضع، ما  جد 
يش اللي صار؟ صار له شأن  يقول: أنا وهللا أنهيت هذا المتن اللي يمكن يصير له شأن، عاد هو ما يدري وا 

لمتن الذي دار الناس في فلكه واعتمدوه، وكل الناس عظيم، لكن مؤلفه ما يدري، ما يقول: أنا الذي ألفت هذا ا
يقرؤونه، فينبغي التواضع، ويجب أن يكون التواضع مقترن ا من أول العمل إلى آخره، ألن الكبر سبب لحرمان 

{العلم والعمل،  فالكبر ال شك [ ألعراف( سورة ا342)] }َسَأْصِرُف َعْن آَياِتَي الَِّذيَن َيَتَكبَُّروَن ِفي اأَلْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِ 
أنه خلق ذميم، وعلى طالب العلم أن يتصف بالتواضع، كلما ازداد علمه ينبغي أن يزيد في تواضعه، وهذا هو 

 الحاصل، كلما يزيد العلم يزيد التواضع؛ ألن اإلنسان يكون أبصر بنفسه وأعرف، وأخبر بحقيقة نفسه.
 . طالب:......

 خير ا، يعني )سرُت والطريَق( مثل: )قمُت إجالال  لعمرو(. ال، ال، ما هي بواحدة، هللا يجزاك
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 . طالب:......
 ال، ال، فرق كبير، يعني التعريف قصدك أنه متقارب؟ إيه سهل هذا، مضى له نظائر هذا.

 "المخفوضات ثالثة".
الجاللة مجرور  ثالثة، بالحرف وباإلضافة وبالتبعية، وقد اجتمع الثالثة في البسملة، فاسم مجرور بالباء، ولفظ

 باإلضافة، والرحمن الرحيم مجرورة بالتبعية.
 "مخفوض بالحرف ومخفوض باإلضافة"

مخفوض بالحرف، وقد مضى ذكر الحروف في أول الكتاب، في معرفة عالمات االسم، وذكرها هناك 
ما يكون بالتفصيل، وذكرت أمثلتها هناك، مخفوض باإلضافة، لكن هل الخفض هنا باإلضافة أو بالمضاف؟ ك

 الخفض بالحرف، فكذلك يكون الخفض بالمضاف، والفرق بينهما...؟
 . طالب:......

ذا قلنا: مخفوض باإلضافة صار العامل معنوي ا.  ال، هو إذا قلنا: مخفوض بالمضاف صار العامل لفظي، وا 
 "وتابع للمخفوض".

نصوبات، وهنا تذكر المجرورات؛ ألن وتابع للمخفوض، التوابع ذكرت في المرفوعات، وأشير إليها في آخر الم
ا وعمر ا(  تابع المرفوع مرفوع، وتابع المنصوب منصوب، وتابع المجرور مجرور، )جاء زيد وعمرو( و)رأيت زيد 

 و)مررت بزيٍد وعمٍر(.
 . طالب:......

نوي، مع أن أقوى المسألة خالفية ما لها أثر، ما لها أثر بين، إال أنه نقول: وهللا العامل اللفظي أقوى من المع
 العمد المبتدأ، ورافعه االبتداء وهو معنوي؛ ألنها مرت سابق ا، مّرت، كم ذكرها في أول الموضع األول؟ 

 . طالب:......
 ذكرها في االستثناء، وأنها إذا جر ما بعدها صارت حروف جر.

لى وعن وعلى وفي ورب  والباء والك اف والالم، وبحروف "فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بـ)من وا 
 القسم: وهي الواو والباء والتاء وبواو رب  وبمذ ومنذ(".

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى{أمثلة، المثال األول:  من المسجد إلى المسجد كلها، [ ( سورة اإلسراء3)] }مِ 
ثلتها ومعانيها، المثال الثالث: انتهينا من اثنين و)من( ابتداء الغاية و)إلى( انتهاء الغاية، وهذه تقدمت في أم

ِهْم{الحين،  بِ  }َوَعَلى َّللا ِ مثال إليش؟ لت)عن( عن ربهم، المثال الذي يليه: [ ( سورة المطففين32)] }َكالَّ ِإنَُّهْم َعن رَّ
ِبيِل{ َماء ِرْزُقُكْم{طيب [ ( سورة النحل9)] َقْصُد السَّ بعده؟ حروف القسم، أولها: )رّب( [ يات( سورة الذار 33)] }َوِفي السَّ

)رّب أٍخ لك لم تلده أمك( بعده، للناس تقصد؟ تقصد الباء، غيره، الباء قال: )ببكة( بعده، حروف القسم اآلن، 
( 4)] }َّللَِّ اأْلَْمُر{واألمثلة كثيرة، بعده، الالم، [ ( سورة الشورى 33)] }َلْيَس َكِمْثِلِه{الكاف، على الترتيب، كما تلي 

َماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض{ [سورة الروم ِ َما ِفي السَّ  }َواْلَعْصِر{وتاهلل طيب؟ قبلها الواو:  [( سورة آل عمران309)] }َوَّللِ 
{والتاء: [ ( سورة العصر3)] بعدها،  [( سورة ص11)] }َفِبِعزَِّتَك أَلُْغِوَينَُّهْم{والباء [ ( سورة األنبياء23)] }َوَتاَّللَِّ أَلَِكيَدنَّ
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ا، لكن هل الجار هو الواو أو رّب  واو رب: )وليٍل كموج البحر( )وأبيَض يستسقى الغمام بوجهه( األمثلة كثيرة جد 
 المقدرة؟ 

 . طالب:......
وليٍل نعم، إذ ا ذكر رّب، ذكر رب قبل ذلك، قبل حروف القسم، وكالمه يوحي بأن الجار الواو، واو رب، لكن 

ر سواء ذكرت أو قدرت، وانتهى اإلشكال، ما تصير حرفين، حرف واحد، إذا قلنا: رب جارة تقدمت، وهي تج
 الجار رب. 
 . طالب:......

ال كثير؟  َبَما قد تأتي للتقليل، وأكثر معانيها التقليل، وتأتي للتكثير، تأتي للتكثير، ربما.... أيوه؟ هذا قليل وا  }رُّ
ا، إذا عاينوا ودوا أن كلهم أسلموا.[ ( سورة الحجر3)] ِلِميَن{َيَودُّ الَِّذيَن َكَفُروْا َلْو َكاُنوْا ُمسْ   كثير جد 

 "وأما ما يخفض باإلضافة فنحو قولك: غالم زيٍد".
 غالم زيٍد، جاء غالم زيٍد، زيد: مضاف إليه، مجرور باإلضافة.

 "وهو على قسمين، ما يخفض بالالم نحو: غالم زيٍد".
 ٍد، كأنك قلت: الغالم لزيد، فتقدر الالم.يعني تقدر الالم، إذا قلت: غالم زي
 "وما يقدر بـ)من( نحو ثوب خٍز".

ثوب خٍز يعني من خز، الالم األولى للملك، غالم زيد يعني: ملكه، غالم لزيد، وهنا تبعيض، الثوب بعض 
 الخز، أو الخز بعض الثوب؟ يعني بعض الخز مأخوذ من الخز، طيب )خاتم من حديد( خاتم حديد كذلك.

 باب ساٍج وخاتم حديد"."و
 باب ساٍج، يعني من ساج.

 "وخاتم حديٍد، وما أشبه ذلك".
إيش تقدر هنا؟ تقدر )في( وهنا أهملها المؤلف، وذكرها ابن مالك، ذكروها، [ ( سورة سبأ22)] }َبْل َمْكُر اللَّْيِل{طيب 

 )بل مكر الليل( يعني مكر في الليل، انتهى.
 "في تتمة؟"

 اقرأ.
 افة تارًة تكون بمعنى )في( إذا كان المضاف إليه ظرًفا للمضاف كمكر الليل"."تتمة: اإلض

 هذه ما هي من الكتاب، هذا ليست من الكتاب، وبهذا يكون انتهى الكتاب، وهللا أعلم. 
 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 


